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APRESENTAÇÃO

Respeitando a proposta do caráter multidisciplinar desde seu primeiro volume, apresentamos 
o volume 14 da Revista Multiciência. Neste volume, apresentamos 11 artigos originais das 
mais diversas áreas do conhecimento. Os artigos foram avaliados pelo Conselho Editorial e 
por assessores científicos ad hoc. Alguns desses artigos são fruto dos trabalhos de Iniciação 
Científica PIBIC/CNPq desenvolvidos por nossos alunos e professores. 

Considerando-se a pesquisa como uma atividade de investigação que tem como característica 
fundamental a construção do conhecimento, o Centro Universitário Central Paulista reafirma 
seu compromisso em divulgar o conhecimento científico, cultural e tecnológico produzido não 
só por seus docentes e discentes, mas também por pesquisadores de outras instituições.

Nada disso seria possível sem a participação absolutamente compromissada do corpo editorial do 
periódico, dos avaliadores e da equipe técnica a quem apresento os mais sinceros agradecimentos.

Cíntia Alessandra Matiucci Pereira 
Editora
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RESUMO: Atualmente o uso de aparelhos eletrônicos portáteis como celulares, tablets dentre 
outros se torna cada vez mais indispensável. A manipulação de tais aparelhos em diversas 
situações e ambientes é algo tão comum que muitas pessoas não atentam para os perigos que 
isso representa. Na grande maioria dos casos, devido a falta de higienização tais aparelhos se 
tornam veículos de micro-organismos patogênicos que podem causar problemas como náuseas 
e distúrbios gastrintestinais. O presente trabalho se refere à análise bacteriológica da superfície 
externa de aparelhos eletrônicos como celulares e teclados de computadores manuseados pela 
população acadêmica do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP São Carlos campus 
Miguel Petroni - SP. Os resultados encontrados demonstram a presença de contaminações 
importantes que podem levar a sérios riscos à saúde de quem fez uso desses equipamentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Eletrônicos; Contaminações; Microbiológica; Equipamentos; Riscos; 
Higienização.

1 - Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, S.P. Email: larissabcor-
rea@gmail.com
2 - Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, S.P. Email: fran_unicep.
biomedicina@hotmail.com
3 - Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, S.P. Email: cguimara-
essp@hotmail.com



Larissa Brenda Gumercindo Correa | Franciele Fernanda Garetti | Christian Alexander Guimarães

10 Multiciência, São Carlos, 14: 9 - 20, 2016

Introdução

Micro-organismo é o nome dado a todos os organismos unicelulares que não podem 
ser vistos a olho nu, visíveis apenas com auxílio de um microscópio. Estes seres diminu-
tos principalmente os fungos e bactérias, estão espalhados por toda parte até mesmo em 
locais onde jamais imaginamos. Desde o banheiro até a cozinha são milhares presentes 
no ambiente. Alguns com função benéfica como os presentes na pele que fazem parte do 
mecanismo de defesa do corpo (TORTORA et al., 2005). Outros como Escherichia coli, 
Citrobacter amalonaticus, Providencia stuartii e Salmonella sp. apresentando-se como 
causadores de doenças graves.

Com o aumento da funcionalidade, preços acessíveis e dependência tecnológica os 
celulares, smartphones, computadores, notebooks entre outros aparelhos eletrônicos, tor-
naram-se objetos comuns seja na mesa de jantar, na cozinha, restaurante, academia, ou até 
mesmo no banheiro. A sua utilização constante associada a total carência de higienização 
faz com que esses equipamentos se tornem meios perfeitos para proliferação de vários 
tipos de micro-organismos prejudiciais à saúde. Os teclados de computadores e mouse são 
exemplo de interfaces utilizadas diariamente que são manipuladas por mãos que podem 
estar contaminadas transformando-os em possíveis reservatórios de micro-organismos. 
Estes então tornam-se mais uma fonte potencial de risco para a veiculação de doenças 
quando consideramos o contato diário e constante dos mesmos com o rosto, boca, orelhas 
e mãos. Não é incomum visualizarmos indivíduos se alimentando e usando o computador 
para digitar textos ou usando um tablet para ler as noticias do dia ou e-mails enquanto usa 
o banheiro.

Existem micro-organismos causadores de diversas patologias graves e uma ampla 
gama de infecções (TORTORA et al., 2005). Estes são conhecidos como micro-organismos 
patogênicos e que são causadores de várias doenças podendo ser encontrados em qualquer 
lugar. Um grupo importante destes micro-organismos patogênicos é o grupo dos Staphylo-
coccus que são bactérias não esporuladas muito resistentes presentes no meio ambiente. 
Podem sobreviver por meses em amostras clínicas secas ou em meios com concentrações 
altas de cloreto de sódio além de ser relativamente termorresistentes. Staphylococcus au-
reus é considerado um patógeno humano oportunista e frequentemente está associado a 
infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar (BAPTISTA, 2015). Algu-
mas infecções são agudas e podem se disseminar para diferentes tecidos e provocar focos 
metastáticos. Episódios mais graves, como bacteremia, pneumonia, osteomielite, endocar-
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dite, miocardite, pericardite e meningite, também podem ocorrer (HIRAMATSU, 1997).

Staphylococcus aureus também é responsável por infecções na pele como impetigo, 
celulites e feridas. O terçol que é a inflamação das glândulas oculares, o furúnculo que 
acomete o folículo piloso, e até infecções nas glândulas sebáceas também podem ser cau-
sadas por esse micro-organismo. 

Estudo realizado em 2007 compara a superfície de um aparelho celular com uma 
sola de sapato e afirma que esta segunda consegue ser mais limpa. O mesmo aconte-
ce se comparar o teclado dos computadores com assentos sanitários (FIGUEIREDO e 
BELLUOMINI, 2007).

A melhor maneira de evitar o contágio é manter as mãos sempre limpas. Elas são 
responsáveis por transportar a maioria dos micro-organismos para os objetos, para os ali-
mentos manipulados ou ingeridos ou para o corpo (olhos, nariz e boca principalmente). 
Evitar fazer refeições sobre o computador, não manusear celulares em banheiros ou de-
positá-los em qualquer superfície ou até mesmo fazer refeições com o mesmo em mãos, 
juntamente com a prática de uma boa assepsia das mãos com solução de etanol 70% (m/m) 
e dos aparelhos ou álcool isopropílico, reduz muito essa contaminação, podendo evitar o 
desenvolvimento de vários problemas de saúde.

Materiais e Métodos

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário 
Central Paulista situado na cidade de São Carlos – SP.

A coleta de amostras e sua analise, foi realizada em uma população amostral de 100 
objetos (50 aparelhos celulares e 50 teclados/mouse de computadores) em vários pontos 
geográficos do campus (lanchonetes, salas de aula e laboratórios de informática). Os dados 
referentes à utilização e frequência de utilização dos objetos foram tabelados em formulá-
rio de acompanhamento. Durante a amostragem foram tomados os devidos cuidados para 
evitar contaminação proposital ou acidental das amostras. Para tal utilizaram-se luvas e 
materiais devidamente esterilizados.

A amostragem foi realizada com o auxilio de swabs, através da fricção no caso dos 
aparelhos celulares em duas áreas (50%frente e 50%verso) e nos computadores (tecla 
Enter, tecla Espaço e botão esquerdo do mouse aleatoriamente). Após essa etapa estes swabs 
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foram depositados rapidamente em tubos contendo caldo BHI devidamente identificados. 
Também foi realizado amostragem de assentos sanitários de banheiros de uso coletivo do 
Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) e de solado de calçado.

Na sequência as amostras foram encaminhadas ao laboratório de Microbiologia da 
UNICEP onde foram incubadas a temperatura de 35 a 37° C por 24 horas, tempo este onde 
os resultados de crescimento/ausência puderam ser observados. Após o período de incu-
bação as amostras que apresentaram crescimento microbiológico, observado pela turvação 
do meio BHI, foram quantificadas através da escala Mc Farland (KONEMAN, 2001).

Essa escala é preparada de acordo com a fórmula nefelométrica de Mc Farland que 
consiste em uma série de 11 tubos numerados de 0,5 a 10 com diferentes quantidades de 
cloreto de bário e ácido sulfúrico para obterem-se diferentes concentrações de sulfato de 
bário, que correspondem a diferentes contagens bacterianas. Quanto maior o número de 
bactérias, maior será a opacidade ou turbidez do meio de cultura (LENNETTE et al.,1985).

Resultados e discussão

A ocorrência de contaminação bacteriana observada nos 50 aparelhos celulares exa-
minados neste estudo foi expressiva. 

Em grande parte das amostras de aparelhos celulares analisados pode-se observar o 
crescimento de bactérias. Essa proliferação bacteriana foi observada através da turvação 
do meio BHI no qual foram semeadas as amostras. A turvação ocorreu por um aumento 
de bactérias que se opõem a livre passagem de luz e provocou turvação ou opacidade do 
meio. Observou-se também que quanto maior o número de bactérias maior foi a opacidade 
do Agar BHI, meio de enriquecimento utilizado neste estudo.

Comparados os tubos das amostras com a turvação da escala nefelométrica de Mc 
Farland, que representa a intensidade da multiplicação de bactérias em meio líquido ob-
servou-se que entre as 50 amostras coletadas, 94% (47 aparelhos) apresentaram resultados 
positivos sendo 6% (3 aparelhos) restantes negativos. A Figura 1 mostra a proporção dos 
resultados observados.
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Figura 1: Percentual de contaminação dos aparelhos celulares estudados.

Dentre os resultados positivos observou-se que 50% (25 aparelhos) apresentaram 
crescimento em 24 horas a 37°C e 44% (22 aparelhos) apresentaram crescimento em 48 
horas a 37°C. Os 6% restantes não apresentaram crescimento em até 48 horas de encuba-
ção. A Figura 2 apresenta o percentual de crescimento bacteriano em função do tempo de 
incubação.

Figura 2: Percentual de Crescimento bacteriano em 24 e 48 horas.



Larissa Brenda Gumercindo Correa | Franciele Fernanda Garetti | Christian Alexander Guimarães

14 Multiciência, São Carlos, 14: 9 - 20, 2016

Os resultados apresentaram variações de turbidez que comparadas à escala de Mc 
Farland foram entre 0,5 e 3 (UNT/mL), conforme representado na Tabela 1:

Tabela 1: Apresentação da escala nefelométrica de Mc Farland

Tubo nº /escala Nº aprox. bactérias / x 108
0,5 1.5
1 3
2 6
3 9
4 12
5 15
6 18
7 21
8 24
9 27
10 30

Observou-se que 23,4% (11 aparelhos) apresentaram escala 0,5 (UNT/mL), 23,4% 
(11 aparelhos) apresentaram escala 1 (UNT/mL), 29,7% (14 aparelhos) apresentaram es-
cala 2 (UNT/mL) e 23,4% (11 aparelhos) apresentaram escala 3 (UNT/mL) conforme 
ilustra a Figura 3.

Figura 3: Percentual do Índice de Turvação observado
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A ocorrência de contaminação bacteriana observada nos 50 computadores examina-
dos neste estudo foi expressiva. Em todas as amostras de computadores analisadas pode-se 
observar o crescimento de bactérias. Essa proliferação bacteriana foi observada através 
da turvação do meio BHI no qual foram semeadas as amostras. A turvação ocorreu por 
um aumento de bactérias que se opõem a livre passagem de luz, provocando turvação ou 
opacidade do meio. 

Comparados os tubos das amostras com a turvação da escala nefelométrica de Mc 
Farland, observou-se que entre as 50 amostras coletadas 100% (50 computadores) apre-
sentaram resultados positivos como representado na Figura 4.

Figura 4: Percentual de Contaminação dos Computadores

Dentre os resultados positivos observou-se que 38% (19 computadores) das amos-
tras apresentaram crescimento em 24 horas a 37°C e 62% (31 computadores) apresenta-
ram crescimento em 48 horas a 37°C como ilustrado na Figura 5.
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Figura 5: Percentual de crescimento bacteriano em 24 e 48 horas.

Os resultados apresentaram variações de turbidez que comparadas à escala de Mc 
Farland foram entre 0,5 e 3 (UNT/mL). Observou-se que 6% (11 computadores) apresen-
taram escala 0,5 (UNT/mL), 50% (25 computadores) apresentaram escala 1,0 (UNT/mL), 
34% (17 computadores) apresentaram escala 2,0 (UNT/mL) e 10% (11 computadores) 
apresentaram escala 3,0 (UNT/mL) como demonstrado na Figura 6.

Figura 6: Percentual do índice de turvação para os computadores pesquisados.
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 Os resultados obtidos utilizando-se como meio de pesquisa assentos sanitários e 
sola de sapato demonstraram altos índices de contaminação (acima de escala 4 no índice 
de Mc Farland). Por serem considerados locais de alta contaminação, os indivíduos to-
mam mais cuidado para evitar o contato com os micro-organismos presentes nesses locais. 
Cuidados esses que não são considerados quando o celular é colocado no chão ou sobre 
uma mesa de uso coletivo ou quando uma chamada é atendida ou efetuada dentro de um 
banheiro.

As bactérias encontradas nos vasos sanitários apresentam menor risco à saúde dos 
indivíduos, segundo Vera Lucia Dias Siqueira, professora do Departamento de Análises 
Clínicas e Biomedicina da Universidade Estadual de Maringá: 

“A maioria das bactérias, vírus ou protozoários capazes de causar doenças 
são micro-organismos muito sensíveis a variações de temperatura e umi-
dade fora do seu hospedeiro, praticamente zerando o risco deste tipo de 
contaminação”, afirma. 

Por isso, dificilmente vai trazer grandes problemas afinal, o que toca o vaso é a pele que 
não é uma porta de entrada para a maioria dos agentes infecciosos (SANTOS, 2002).

Em contrapartida, o professor Marco Antônio Lemos Miguel, do Instituto de Micro-
biologia Paulo de Góes, da UFRJ, afirma que o risco de contaminação existe.

“Embora muitos micro-organismos patogênicos não resistam por muito 
tempo no ambiente, outros o fazem perfeitamente. Podem existir alguns 
que causem doenças de pele como micoses, impetigo ou furunculoses”, 
garante. 

Durante a análise do crescimento, referente às amostras dos aparelhos celulares e 
dos computadores observou-se um crescimento expressivo pois, em condições adequadas, 
uma bactéria gram-positiva pode-se dividir a cada 20 ou 30 minutos. E a gram-negativa 
leva de 15 a 20 minutos. Após 24 ou 48 horas o número de bactérias chegou a milhões.

Observou-se também que mesmo após assepsia da superfície dos aparelhos celula-
res com solução de álcool etílico 70% (m/m) ou álcool isopropilico houve o crescimen-



Larissa Brenda Gumercindo Correa | Franciele Fernanda Garetti | Christian Alexander Guimarães

18 Multiciência, São Carlos, 14: 9 - 20, 2016

to bacteriano nos mesmos porém em menor proporção. Isso pode ter ocorrido devido a 
quantidade e tempo de contato do álcool com a superfície em estudo. Por se tratar de 
equipamentos eletrônicos não era aconselhável expô-los a grandes quantidades de solução 
alcoólica e muito menos por tempo superior a alguns instantes. 

Conclusão

Através deste trabalho pode-se concluir que em todos os lugares onde exercemos nos-
sas atividades diárias como também nos objetos que manuseamos com maior frequência são 
encontrados milhões de micro-organismos dentre as mais variadas formas.

A contaminação monomicrobiana ou polimicrobiana em celulares e computadores 
pode ser um veículo de contaminação aos seus usuários visto que os resultados deste tra-
balho evidenciam a ausência de higienização das mãos dos mesmos bem como dos objetos 
avaliados. A adoção de medidas básicas de prevenção como a higienização das mãos com 
maior frequência e a realização de uma limpeza mais adequada nesses objetos reduziria 
essa alta incidência microbiana observada, pois as mãos principalmente dos profissionais 
da saúde, representam um importante veículo de transporte para estes micro-organismos. 

Para que se obtenha uma eficácia proveniente das medidas de prevenção, poderia 
ser empregada com maior frequência diária a higienização das mãos com água e sabão 
seguido da assepsia com álcool em gel. Já para os aparelhos celulares e teclados de compu-
tadores deve-se evitar manuseá-los com as mãos sujas, comer ou deixar qualquer resquício 
de alimento sobre ou nas proximidades além de evitar o depósito dos mesmos sobre locais 
considerados sujos ou contaminados. Recomenda-se principalmente a realização diária 
ou semanal de higienização dos mesmos utilizando álcool isopropílico, já que é menos 
agressivo a superfícies dos aparelhos eletrônicos, lentes e vidros.

A maior importância deste estudo é provocar um alerta a respeito dos resultados 
obtidos e uma conscientização sobre os cuidados que devemos ter com estes aparelhos, 
quanto às possibilidades de transferência de micro-organismos patogênicos.
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Bacteriological analysis of the surface of electronic devices used by students from Centro 
Universitário Central Paulista – UNICEP.

ABSTRACT: The actually use of portable electronic devices such as cell phones, tablets 
and others becomes increasingly indispensable to people. The use of this devices in many 
situations and environments is so common that many people do not pay attention to the 
dangers of they represents. In most cases there is not sanitization of this devices and they 
are way to pathogenic microorganisms causing problems as nausea and gastrointestinal 
disorders. This work refers to the bacteriological analysis of the external surface of elec-
tronic devices as cell phones and keyboards computers and mouse of the students and te-
achers of the Centro Universitario Central Paulista - UNICEP Sao Carlos campus Miguel 
Petroni - SP . The results show the presence of significant contamination which can cause 
serious problems to the health’s people that use this devices.

KEYWORDS: Electronics; Contaminations; Microbiological; Equipment; Risks; Sanitized.
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MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE ALIMENTOS DIGITAIS
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RESUMO: Atualmente, a modelagem geométrica de alimentos é uma das áreas de maior ex-
pansão, por fomentar o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares. Existem vários mé-
todos para a construção dos modelos tridimensionais, ambos contêm vantagens e desvantagens 
que justificam uma aplicação específica. O artigo tem por objetivo apresentar as principais 
formas de representação e técnicas de modelagem de um objeto tridimensional, que podem 
ser utilizadas para criar um alimento digital. Outro aspecto considerado, refere-se a demanda 
crescente para alimentos digitalizados, com características personalizadas. Os resultados evi-
denciam que a forma mais comum de representar alimentos digitais é a malha de polígonos. A 
modelagem de um alimento provê uma descrição ou modelo muito mais analítico, matemático 
e abstrato que o real, pois consiste de um conjunto de métodos que visam descrever a forma e 
as características geométricas do produto. A impressão de alimentos tridimensionais, também 
conhecida como fabricação de alimentos em camadas, consiste basicamente de um estágio de 
três eixos X -Y- Z, ou seja, um sistema de coordenadas cartesianas. A tecnologia não visa subs-
tituir a fabricação de alimentos convencionais; ao contrário, é uma maneira eficiente de perso-
nalizar e otimizar a produção em massa com design adaptado aos requisitos dos consumidores.

PALAVRAS-CHAVE: alimentos digitais; modelagem geométrica; impressão 3D alimentos.
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Introdução

A palavra inovação vem se tornando uma tendência permanente no setor alimentí-
cio, uma vez que o segmento precisa atender ou mesmo antever, com rapidez, as novas 
exigências dos consumidores. 

Existe no mercado uma demanda crescente por alimentos personalizados, a maioria 
dos quais estão projetados, mas são elaborados por profissionais altamente qualificados. A 
impressão de alimentos tridimensionais, também conhecida como fabricação de alimentos 
em camadas (WEGRZYN et al., 2012), pode ser uma das alternativas com potencial para 
preencher esta lacuna, pois tem como objetivo produzir alimentos com design adaptado 
aos requisitos dos consumidores,porém sem exigir a intervenção humana e conhecimentos 
prévios de ferramentas específicas para a modelagem desses produtos. Esta tecnologia 
pode aumentar a eficiência da produção e reduzir o custo de fabricação dos produtos per-
sonalizados (SUN et al., 2015).

Entretanto, as necessidades nutricionais variam entre os indivíduos conforme o es-
tilo de vida, a idade e o padrão metabólico. O conceito de nutrição personalizada, para 
melhorar as condições de saúde e estabelecer a dieta ideal para cada tipo de organismo, 
vem se tornando interesse público. Os processos tradicionais de preparação de alimentos, 
mesmo com tecnologias avançadas de processamento, não conseguem satisfazer essas 
demandas (ZORAN; COELHO, 2011).

O sistema de fabricação convencional de alimentos visa a padronização, através de 
técnicas de produção em massa, enquanto a criatividade e o controle dos consumidores 
sobre as formas, texturas e sabores das comidas não são considerados (SUN et al., 2015). 

A impressão de alimentos não é uma tecnologia que visa substituir a fabricação de 
alimentos convencionais; ao contrário, é uma maneira eficiente de personalizar e otimizar 
a produção em massa, produzindo alimentos com texturas e aparências melhoradas (LIN, 
2015).

Outro aspecto a ser considerado refere-se à possibilidade de ampliar as condições 
de acesso à alimentação, em países do terceiro mundo. As refeições podem ser preparadas 
a partir de cartuchos pré-embalados, estendendo a vida útil dos alimentos quando compa-
rado às frutas e vegetais frescos, sendo personalizadas com nutrientes específicos e essen-
ciais à saúde (LIPSON, 2014 apud LIN, 2015). 
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Eventualmente, com os avanços da tecnologia, seria possível criar refeições mais 
atraentes para os consumidores que viajam para lugares remotos e por longos períodos. A 
título de exemplo, os cientistas que fazem contribuições geológicas e ambientais, em áreas 
isoladas, poderiam obter refeições impressas (LIN, 2015).

Citando caso análogo, a NASA espera que a impressão 3D seja utilizada para au-
xiliara alimentação dos astronautas, em missões espaciais mais longas como voos para 
Marte. A tecnologia facilitaria a culinária no espaço, relativamente simples comparada a 
preparação tradicional, enquanto também prolongaria a vida de prateleira dos alimentos 
(TERFANSKY et al., 2013).

Segundo Lam et al. (2012), o processo de impressão de alimentos é semelhante ao 
funcionamento de uma impressora jato de tinta, porém equipada para operar com alimen-
tos como açúcar, amidos e/ou proteínas. Em essência, a impressão de alimentos envolve 
camadas minúsculas e sobrepostas, contendo partículas de ingredientes semi-processados, 
que resultam em novos alimentos.

Apesar das impressoras 3D de alimentos ainda não terem se popularizado, existem 
alguns modelos disponíveis no mercado, atendendo aos projetos de chocolates, massas, 
biscoitos, gotas gelatinosas com sabor de frutas, balas, doces, entre outros itens comestí-
veis. Entretanto, os alimentos ou refeições possuem características e especificidades pró-
prias, logo alterações nas representações tridimensionais de cada projeto são necessárias.

Nesse contexto, a modelagem geométrica é uma área da ciência da computação que 
engloba o desenvolvimento de técnicas e algoritmos para a criação de modelos dos obje-
tos reais. A representação geométrica utiliza uma coleção de métodos matemáticos para 
representar uma superfície tridimensional e seus parâmetros, que dependerá da natureza 
dos alimentos e das operações que serão realizadas.

Conforme Guanglin (2015), durante a modelagem tridimensional são necessários 
muitos parâmetros da geometria do objeto. Em primeiro lugar, deve-se estabelecer o sis-
tema de coordenadas e, em seguida, introduzir a localização dos pontos, o tamanho das 
linhas e o tamanho do plano que se estende na direção do corpo na base das operações 
indicadas, o que define a rotação, desenho e o ângulo do chanfro do modelo.

Baseando-se em Takagaki (2012), e definindo detalhadamente o processo de im-
pressão de um alimento 3D, é possível distinguir algumas etapas comuns na manufatura 
aditiva (Figura 1).
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Figura 1: Detalhamento do processo de impressão 3D de um alimento. Fonte: autores.

Primeiramente, o alimento é desenhado em um software de CAD  3D. Existem 
vários softwares de CAD 3D disponíveis no mercado, para diversas aplicações. Entre os 
programas profissionais se destacam o AutoCAD 3D, SolidWorks, Catia, Inventor, Google 
SketchUp Pro. Na categoria dos softwares gratuitosestão oGoogle SketchUp, TinkerCAD, 
OpenSCAD, Blender entre outros.

O arquivo do alimento é gerado em algum formato proprietário do software de 
CAD que precisa ser convertido para um formato comum à impressora 3D. Oformato STL 
(STereoLithography File), desenvolvido em 1987 pela empresa 3D Systems (CASTLE-
MAN, 1996). Também conhecido como Standard Tesselation Languageé considerado o 
padrão universal da indústria de prototipagem rápida.

O formato STL descreve as superfícies de um objeto (Figura 2), através dos vértices 
que compõe cada uma de suas faces, sem detalhar cor, textura ou atributos comuns a mo-
delos 3D artísticos (AZEVEDO, 2013). 
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Figura 2: Representação arquivo .STL. Fonte: Azevedo (2013); adaptado

Conforme Azevedo (2013), uma vez que o alimento digital esteja no formato STL, 
pode ser processado por um software de fatiamento. Esse programa é responsável por di-
vidir o alimento em camadas e projetar o trajeto do bico extrusor deve fazer para depositar 
os ingredientes de modo a fazer cada uma das camadas (Figura 3). 



Sandra Maria Leandro | José Dalton Cruz Pessoa 

26 Multiciência, São Carlos, 14: 21 - 34, 2016

 Figura 3: Exemplo de fatiamento e caminho de extrusão. Fonte: Azevedo (2013)

A espessura do fatiamento será definida pela precisão da tecnologia de impres-
são utilizada. Quanto maior a precisão, mais tênue será o fatiamento. Geralmente, cada 
uma das superfícies obtidas, através do processo de fatiamento, é descrita em uma lin-
guagem de controle numérico computadorizado (sigla CNC, do inglês Computer Nume-
ricControl), denominada G-Code.  O G-Code descreve as superfícies horizontais atra-
vés de comandos utilizados em máquinas de controle numérico computadorizado, tais 
como: “caminhe a uma velocidade de X m/s das coordenadas A até B com o laser da 
cabeça de impressão ligada” .Isso fará com que a impressora 3D, imprima uma linha 
sólida com espessura definida. A impressão das linhas sólidas em um determinado plano, 
definirá a impressão da superfície desejada (TAKAGAKI, 2012).

Dessa forma, a impressão do alimento pode se resumir no processo de interpretar 
a linguagem G-Code, que instrui a impressora 3D para imprimir linha a linha até obter o 
produto desejado.
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Pressupostos teóricos

Existem vários métodos para a construção dos modelos tridimensionais, ambos 
contêm vantagens e desvantagens que justificam uma aplicação específica. A modelagem 
abrange dois tópicos de estudo: i) formas de representação ou armazenamento dos objetos 
3D, que estuda as estruturas de dados utilizadas; ii) técnicas de modelagem dos objetos 
3D, que engloba técnicas interativas ou não, além das interfaces que podem ser utilizadas 
para criar um objeto (MANSSOUR; COHEN, 2006).

A Figura 4 apresenta as principais formas de representação e técnicas de modelagem 
de um objeto tridimensional.

Figura 4:Principais formas de representação e técnicas de modelagem de um objeto tridimen-
sional. 

Conforme Watt (2000), a representação de um objeto 3D pode ser enumeradas em 
quatro formas, de acordo com a importância e frequência de utilização: i) malha de polígo-
nos; ii) superfícies paramétricas; iii) geometria sólida construtiva (CSG); iv) enumeração 
de ocupação espacial. A forma mais comum de representar objetos 3D é através de uma 
malha de polígonos. Define-se um conjunto de vértices no espaço (geometria) e como es-
ses vértices devem ser ligados para formarem polígonos fechados, chamados de face (to-
pologia), que podem ser triângulos ou quadrados. O armazenamento desse tipo de estru-
tura é usualmente realizado através de vetores de estruturas, matrizes ou listas (figura 5).
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Figura 5: Objeto representado por uma malha de polígonos.Fonte: Manssour; Cohen (2006).

Segundo Manssour e Cohen (2006) as superfícies paramétricas são usadas em apli-
cações com superfícies suaves na modelagem de objetos de forma livre (do inglês, Free 
Form Objects). Uma representação muito utilizada são os patches paramétricos bicúbicos, 
que permitem calcular as coordenadas de todos os pontos que formam uma superfície cur-
va através da definição de 16 pontos de controle e da utilização de três equações, uma para 
x, uma para y e uma para z. Cada equação possui duas variáveis (parâmetros) e termos 
para todo domínio dos parâmetros até o seu cubo (daí as expressões bi e cúbico).

A representação de objetos por geometria construtiva de sólidos (do inglês, Cons-
tructive Solid Geometry), consiste em criar representações de objetos a partir de um con-
junto de primitivas hierarquicamente estruturadas. Nesta estrutura hierárquica, os nós re-
presentam operações booleanas e as transformações. Os operandos envolvidos podem ser 
primitivas como objetos resultantes de operações anteriores (STEWART et al., 2002).
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Figura 6: A árvore de amostra CSG (a). Consiste de quatro primitivas: a esfera e o cubo são 
atravessados  ; os cilindros são subtraídos. Os resultados intermédios (b, c) e a imagem final da expressão 
CSG (d). Fonte: Kirsch; Jurgen Döllner(2004).

A enumeração por ocupação espacial (do inglês, spatial occupancy enumeration) é 
um caso especial da decomposição celular na qual o sólido é decomposto em células idên-
ticas organizadas em uma grade regular e fixa. Essas células são frequentemente chamadas 
de voxels (do inglês, volume elements), em analogia a pixels. O tipo mais comum de voxel 
é o cubo, e a representação de espaço como uma matriz regular de cubos é chamada de 
cuberille (FOLEY, 1990).

Resultados

A modelagem de um alimento provê uma descrição ou modelo muito mais analíti-
co, matemático e abstrato que o real, pois consiste de um conjunto de métodos que visam 
descrever a forma e as características geométricas do produto. Esta combinação de ferra-
mentas matemáticas, com a complexidade dos modelos geométricos, requer um esforço 
computacional.

 Aconselha-se que todos os modelos sejam sempre definidos de maneira que o cen-
tro do alimento esteja sempre posicionado na origem (0, 0, 0). Assim, quando for aplicada 
uma transformação geométrica, sobre o alimento, não ocorra a troca de quadrante. A este 
espaço de coordenadas, no qual se define o modelo geométrico, dá-se o nome de Sistema 
de Referência do Objeto (SRO). 
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A plataforma de impressão de alimentos consiste basicamente de um estágio de três 
eixos X -Y- Z, isto é, um sistema de coordenadas cartesianas (Figura 7). 

Figura 7:Sistema de coordenadas cartesianas nos eixos X -Y- Z

Em muitas aplicações, é importante distinguir entre o interior ou a superfície do alimen-
to 3D, para computar as propriedades do objeto que dependem desta distinção (Figura 8).
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(a) (b)

Figura 8: Geometria do Cupcake – (a) Esboço parte inferior. (b) Esboço parte superior

Dessa forma, uma variedade de operações úteis pode ser executada antes do objeto 
ser impresso. Na simulação da representação tridimensional um cupcake, por exemplo, 
pode ser importante computar propriedades como volume e centro de massa. 



Sandra Maria Leandro | José Dalton Cruz Pessoa 

32 Multiciência, São Carlos, 14: 21 - 34, 2016

(a) (b)
Figura 9:Representações Tridimensionais do Cupcake– (a) malha de polígonos e (b) volume inteiro

As formas a e b são representações tridimensionais exatas, sendo (a) a malha de 
polígonos do cupcake e (b) o volume inteiro do cupcake.

Considerações finais

Atualmente, a modelagem geométrica de alimentos é uma das áreas de maior expan-
são, por fomentar o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares. 

Além disso, compreende um conjunto de teorias, técnicas e sistemas que destacam 
a representação de sólidos completa, conceitos esses que permitem que propriedades bem 
definidas, sejam calculadas automaticamente.

A impressão dos alimentos pode exercer uma influência significativa para a socie-
dade, pois pode aumentar a eficiência da produção e reduzir o custo de fabricação dos 
produtos personalizados, bem como introduzir novos designs, texturas e formas para criar 
inteiramente novas experiências alimentares. 

Espera-se que a impressão 3D possa ajudar na criação de novos sabores aproveitando as 
propriedades nutritivas de vários alimentos, gerando até mesmo combinações mais saudáveis.
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Modeling Dimensional Digital Food

ABSTRACT: The geometric modeling food is one of the areas of greatest expansion, 
fostering the development of multidisciplinary research. There are several methods for 
constructing three-dimensional models, contain both advantages and disadvantages whi-
ch warrant a specific application. The aim of this paper is to present results obtained and 
the main forms of representation and modeling techniques of a three-dimensional object, 
which can be used to create a digital food. Another aspect considered refers to the growing 
demand for food digitalized with customized features. The results show that the most com-
mon way to represent digital food is the polygon mesh. The modeling of a food provides 
a description or more analytical model, mathematical and abstract the actual. Therefore 
consists of a set of methods which aim to describe the shape and geometric characteristics 
of the product. The 3D printing food also known as layered manufacturing food, basically 
consists of three stage X- Y- Z, a Cartesian coordinate system. The technology is not inten-
ded to replace the production of conventional foods; it is an efficient way to customize and 
optimize mass production with design adapted to the requirements of consumers.

KEYWORDS: digital food; geometric modeling; 3D foodprinting
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RESUMO: A medicina ocidental possui duas correntes terapêuticas fundamentadas nos 
princípios dos contrários e dos semelhantes. A tradicional alopatia emprega o princípio dos 
contrários para combater as doenças, por meio de substâncias que atuam contrariamente aos 
sintomas. A homeopatia baseia-se no princípio da similitude, apoiando-se na observação ex-
perimental de que toda substância capaz de provocar determinados sintomas em um indivíduo 
sadio é capaz de curar. Atualmente, a homeopatia está presente nos cursos de graduação de 
Farmácia e Medicina, no Sistema Único de Saúde (SUS) e em cursos de especialização, con-
tudo, ainda é desconhecida, pouco utilizada e mal interpretada por boa parte da população às 
vezes por desconhecerem seus princípios básicos. Este trabalho tem como objetivo avaliar o 
grau de interesse, uso e o conhecimento dos estudantes do Centro Universitário Central Pau-
lista (UNICEP) sobre a ciência homeopática. Por meio da aplicação de questionários, foram 
selecionados 355 alunos dos quais 95 eram da área de Biológicas e da Saúde, 109 da área 
de Exatas e 151 da área de Humanas, respectivamente. Os resultados mostram que 85% dos 
alunos entrevistados dizem conhecer a terapia homeopática, entretanto, quando perguntados 
sobre o uso de medicamentos homeopáticos, 59% afirmam nunca ter feito uso dessa terapia. 
Embora a maioria dos alunos alegue conhecer a homeopatia, 29% deles comparam a prática 
homeopática com o uso de plantas e, sobretudo, 41% alegam que o medicamento homeopático 
é isento de efeitos adversos, pois se trata de um “medicamento natural”.
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Introdução

A homeopatia, fundamentada em 1796pelo médico alemão Samuel Hahnemann, é 
um modelo terapêutico empregado mundialmente que vem despertando o interesse cres-
cente de usuários, estudantes de Medicina e médicos nas últimas décadas, por propiciar 
uma prática segura, barata e que se propõe a entender e tratar o binômio doente-doença 
segundo uma abordagem global e integrativa, valorizando os diversos aspectos da indivi-
dualidade enferma (TEIXEIRA, 2006).

Por ser considerada uma alternativa eficiente e segura ao tratamento das doenças 
crônicas, aumentando a resolutividade clínica, diminuindo os custos e os efeitos iatrogêni-
cos da terapêutica farmacológica convencional, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
tem incentivado o desenvolvimento de projetos homeopáticos que visem incrementar sua 
disponibilidade junto aos sistemas públicos de saúde mundiais, de forma coadjuvante aos 
tratamentos clássicos. Os dados da literatura apontam para um aumento de 500% de usu-
ários de homeopatia nos Estados Unidos, estimando-se que em 1997 havia cerca de 2,5 
milhões de pacientes usuários da medicina complementar. Na Europa a procura é maior 
ainda, pois aproximadamente 32% dos franceses, 31% dos alemães,e 16% dos ingleses já 
empregaram medicamentos homeopáticos, estimando-se um gasto de 1,3 bilhões de euros, 
em1995(TEIXEIRA, 2006; PINTO, 2008).

Entretanto, por mais que os dados estatísticos sejam favoráveis à terapia homeo-
pática, nos meios científico eacadêmico-universitário a homeopatia recebe sérias críticas 
quanto à sua cientificidade tendo como base os conceitos vigentes de pesquisa e ciência 
médica, bem como a comprovação de seus princípios e efeitos. Alguns fatores contribuem 
para isso e, um deles, certamente, é a escassez de resultados no uso de medicamentos 
homeopáticos em quadros agudos. Soma-se a isso o fato de serem poucas as publicações 
de resultados de pesquisas com a utilização da homeopatia em situações agudas, e dentre 
as publicações, muitas serem realizadas com pequeno número de sujeitos e muitas vezes 
não seguirem o modelo exigido pela academia, ou seja, ensaio clínico duplo cego, pla-
cebo controlado, não sendo, portanto, suficientes para mudar a percepção dominante no 
campo da saúde de que a homeopatia é indicada apenas nos casos de doenças crônicas. 
As dificuldades e resistências apontadas por certos profissionais ressaltam que a falta de 
informações esclarecedoras sobre os procedimentos homeopáticos limita as possibilidades 
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de utilização da homeopatia porque gera “insegurança” sobre esta medicina (TEIXEIRA, 
1999; CAPARICA et al., 2001; SALLES; SCHRAIBER, 2009).

Diante da escassez de pesquisas e publicações científicas nas revistas consagradas 
à ciência, regida pelos cânones e paradigmas atuais, a homeopatia encontra grandes bar-
reiras para marcar sua presença nos currículos de ensino médico regular ou optativo (CA-
PARICA et al., 2001).

Materiais e métodos

Com o objetivo de avaliar o conhecimento que os alunos têm em relação à ciência 
homeopática, realizou-se, durante um período de cinco meses, a aplicação de questioná-
rios em estudantes do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) de diferentes cur-
sos. O questionário foi composto por 16 questões objetivas de respostas múltiplas, as quais 
abordavam dados demográficos (gênero e faixa etária) e dados sobre o conhecimento, 
uso e a impressão que os alunos têm sobre a homeopatia. Todos os questionários tinham 
anexado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) os quais foram assinados 
sendo uma cópia do mesmo entregue a cada um dos participantes. Esse projeto foi aprova-
do pelo Comitê de Ética do UNICEP com o número de Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética (CAAE) 25022914.1.0000.5380.

Amostra

Se tratando de uma população heterogênea em relação as áreas dos cursos em que os 
alunos estão alocados, foi adotado um método de amostragem aleatória estratificada, onde 
cada estrato seria representado por uma área do curso (BUSSAB; MORETTIN, 2002). 

Considerando que o número total de alunos no UNICEP é igual a 4669 (conforme 
dados emitidos em maio de 2014) e que esses alunos estão divididos em 3 estratos di-
ferentes (área de Biológicas e da Saúde, Exatas e Humanas), e que cada estrato possui, 
respectivamente, 1254, 1436 e 1979 alunos, obteve-se que a proporção de alunos da área 
de Biológica e da Saúde foi de 30,76%, a de Exatas 26,86% e a de Humanas 42,39%. A 
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margem de erro da pesquisa é de 0,05 e a probabilidade de confiança é de 1,96, que repre-
senta 95% de confiança (BERQUÓ et al., 2001).

O número de alunos necessários para serem analisados, admitindo que uma amostra 
aleatória simples sem reposição seja coletada dentro de cada estrato, para que a amostra 
produza resultados precisos, adotando uma precisão de 5% (erro máximo tolerável) e um 
grau de confiança de 95%, foi de n = 355, onde em cada estrato seria coletado nB = 95, 
nE = 109 e nH = 151, respectivamente. Portanto, foi necessário examinar 355 alunos do 
UNICEP para garantir uma estimativa precisa de alunos (SOARES; SIQUEIRA, 1999).

Resultados e discussão

        Alguns estudos mostram que a homeopatia, mesmo sendo uma prática terapêutica 
desenvolvida há vários anos, ainda é pouco praticada e pouco difundida no meio acadêmico 
e médico-científico. Partindo-se da análise dos questionários respondidos pelos alunos de 
diferentes cursos do UNICEP, obteve-se os seguintes resultados (Gráficos 1 ao 16).

Gráfico 1. Distribuição dos entrevistados quanto ao gênero (Fonte: Próprio autor)

Os resultados mostram que 85% dos alunos entrevistados dizem conhecer a terapia 
homeopática (Gráfico 4), entretanto, quando perguntados sobre o uso de medicamentos 
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homeopáticos, 59% dos alunos afirmam nunca ter feito uso dessa terapia (Gráfico 7).

Gráfico 2. Distribuição dos entrevistados quanto a idade (Fonte: Próprio autor)

Embora a maioria dos alunos alegue conhecer a homeopatia, 29% deles comparam 
a prática homeopática com o uso de plantas (Gráfico 6) e, sobretudo, 41% alegam que o 
medicamento homeopático é isento de efeitos adversos, pois se trata de um “medicamento 
natural” (Gráfico 12).

Gráfico 3. Distribuição dos entrevistados quanto a área de estudo (Fonte: Próprio autor)
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Gráfico 4. Conhecimento dos entrevistados em relação a homeopatia (Fonte: Próprio autor)

Sobre a associação entre a homeopatia e a fitoterapia, Furukawa e colaboradores 
(2007), em sua pesquisa realizada em uma amostra da população de São Caetano do Sul, 
mostra que muitos dos entrevistados associam essas duas práticas terapêuticas distin-
tas,possivelmente pela ideia difundida de que se trata de um “tratamento natural”.

Gráfico 5.Vias de informação sobre homeopatia (Fonte: Próprio autor)
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Gráfico 6.Conceito dos entrevistados sobre homeopatia (Fonte: Próprio autor)

A homeopatia utiliza, em sua terapêutica, drogas naturais de origem vegetal, mineral 
e animal. Entretanto, neste caso o natural não quer dizer isento de efeitos adversos. O me-
dicamento homeopático age por estímulo ao processo natural de cura do organismo e em-
bora seja seguro quando utilizado sob supervisão médica, eles apresentam efeitos adversos 
como qualquer outro medicamento. Porém, assim como na alopatia, a automedicação é 
um ato perigoso também na homeopatia e muitas vezes ineficaz. Isso decorre da visão dis-
torcida de que a homeopatia é um tratamento inofensivo à saúde. A falta de conhecimento 
sobre os efeitos que o medicamento homeopático não prescrito pode provocar no organis-
mo é o principal motivo que leva a automedicação e ao aumento da frequência com que as 
pessoas indicavam seus próprios medicamentos a outras pessoas. Com isso, torna-se clara 
a necessidade da intervenção do farmacêutico diante deste problema. O paciente deve ser 
orientado que a mesma doença nem sempre é tratada com o mesmo medicamento e que 
sem a avaliação do seu estado geral pelo médico homeopata, o medicamento pode causar 
sintomas que podem comprometer a sua saúde (BOURSCHEID, 2008).
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Gráfico 7. Uso de medicamentos homeopáticos (Fonte: Próprio autor)

Gráfico 8. Tempo de uso de medicamentos homeopáticos(Fonte: Próprio autor)

Em relação ao tempo de efeito dos medicamentos homeopáticos (Gráfico 10), 30% 
dos alunos entrevistados afirmam que o tempo de efeito do medicamento homeopático 
aconteceu de 1 a 5 dias e em 21% de 1 a 2 semanas resultando, dessa forma, num total de 
51% em que o tempo de efeito foi de até no máximo 2 semanas e de 49% em que o tempo 
de efeito ocorreu após mais 1 mês de utilização.
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Gráfico 9. Motivos que levaram os entrevistados a optar pelo tratamento homeopático (Fonte: 
Próprio autor)

Gráfico 10. Tempo de efeito dos medicamentos homeopático segundo os entrevistados (Fonte: 
Próprio autor)

Nesse sentido, Chencinski (2007) menciona que cada indivíduo tem uma forma 
particular de reagir aos estímulos, e ela depende de diversos fatores (idade, outras 
doenças associadas, doenças anteriores, tratamentos que já foram utilizados anterior-
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mente etc.). Dizer que o tratamento homeopático pode ser longo não significa que o in-
divíduo apresentará sintomas constantemente. A melhora pode aparecer rapidamente, 
em pouco tempo de tratamento, contudo, poderá ser necessário manter esse tratamento 
por um tempo prolongado para que a pessoa retorne ao seu equilíbrio, sem necessidade 
de usar qualquer medicamento continuamente.

Gráfico 11. Interpretação do resultado após o uso de homeopatia (Fonte: Próprio autor)

Gráfico 12. Efeitos colaterais dos medicamentos homeopáticos (Fonte: Próprio autor)
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Gráfico 13.Uso do tratamento homeopático (Fonte: Próprio autor)

No tratamento homeopático, para que sejam atingidos os resultados desejados, pre-
missas básicas devem ser seguidas, estando na individualização do medicamento, segundo 
a totalidade de sintomas característicos do paciente,uma condição imprescindível ao dese-
nho de estudos epistemologicamente corretos. Desta forma, para uma mesma doença, cada 
indivíduo enfermo pode receber medicamentos homeopáticos distintos, não existindo me-
dicamentos particulares para condições clínicas específicas (TEIXEIRA, 2006).

Gráfico 14. Modo de atuação dos medicamentos hoemopáticos(Fonte: Próprio autor)
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Gráfico 15. Conduta dos entrevistados ao adoecer(Fonte: Próprio autor)

No que diz respeito a maneira como os medicamentos homeopáticos agem no orga-
nismo (Gráfico 14), a maioria dos alunos (36%), dizem não saber como isso ocorre.

Gráfico 16. Impressão sobre a prática homeopática (Fonte: Próprio autor)
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Em vista do modo de atuação do medicamento homeopático no organismo, Melo 
(2014) argumenta que a homeopatia tem como foco o organismo como um todo. O médico 
busca um medicamento para o indivíduo em primeiro lugar e,para sua patologia ou quadro 
clínico, em um segundo momento. Nesta abordagem, os medicamentos agem não apenas 
sobre uma parte isolada do corpo, mas sobre corpo todo ao mesmo tempo, isto é, sobre 
todos os tecidos, órgãos e sistemas do indivíduo. Para a homeopatia o foco não é apenas 
na doença, mas também no indivíduo que está doente e no modo como o seu organismo 
reage às agressões internas e externas.

Conclusão

Os resultados obtidos na presente pesquisa permitem concluir que faz-se ne-
cessário um esforço ativo e intenso para oferecer maiores esclarecimentos sobre o 
tratamento homeopático na população. Deve-se divulgar a filosofia que fundamenta a 
homeopatia, acentuando que o tratamento objetiva a melhorado paciente em sua totali-
dade. É necessário desmistificar o conceito de que os medicamentos homeopáticos são 
inócuos, desprovidos de efeitos colaterais, a fim de evitar o consumo sem a orientação 
adequada de um profissional especializado.

Similia similibus curentur: knowledge and use of homeopathy among students from the 
Centro Universitário Central Paulista (UNICEP)

ABSTRACT: Western medicine has two current therapies based on the principles of their 
differences and similarities. Traditional allopathy employs the principal based on differen-
ces to combat sickness by means of utilizing substances that act contrarily to the symp-
toms. Homeopathy is based upon the principal of similarity, basing itself on the experi-
mental observation that each substance is capable of bringing about certain symptoms in 
a healthy individual who is capable of being cured. Homeopathy is currently present in 
graduate Pharmaceutical and Medical courses, Brazil’s publicly funded health care sys-
tem (Sistema Único de Saúde, also known as “SUS”), specialized courses, however, it is 
still unknown, rarely utilized and misinterpreted by a good part of the population at times 
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due to a lack of understanding of its basic principles. The objective of this research is to 
assess the degree of interest, utilization and knowledge of the students from the Centro 
Universitário Central Paulista (UNICEP) regarding homeopathic science. 355 students 
were selected through the utilization of questionnaires, 95 of which were from the field 
of Biology, 109 from the Exact Sciences, and 151 from the Humanities, respectively. The 
results show that 85% of the students interviewed are familiar with homeopathic therapy. 
Nevertheless, when asked about the use of homeopathic remedies, 59% affirmed that they 
had never used the latter. Despite that the majority of students allege to be familiar with 
homeopathy, 29% of them compare homeopathic practice with the use of plants and, abo-
ve all, 41% allege that homeopathic remedies are free from adverse effects because they 
are considered a “natural medicine”.

KEYWORDS: homeopathy; field research; integrative medicine; allopathy.
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Gênero:
(a) Feminino
(b) Masculino

1. Faixa etária:
(a) 18 a 20 anos
(b) 21 a 30 anos
(c) 31 a 40 anos
(d) 41 a 50 anos
(e) Acima de 50 anos

2. Área de estudo:

(a) Ciências Biológicas e da Saú-
de

(b) Ciências Exatas
(c) Ciências Humanas

3. Você já ouviu falar de homeopa-
tia?
(a) Sim
(b) Não

4. Teve conhecimento sobre ho-
meopatia:
(Selecione apenas uma alterna-
tiva)
(a) Através de um médico
(b) Através de livros, jornais, re-

vistas ou televisão
(c) Através de um amigo, vizinho 

ou parente
(d) Em uma farmácia
(e) Não teve conhecimento

5. Para você, homeopatia é:
(a) Uso de chás
(b) Uso de plantas
(c) Uso de glóbulos (bolinhas) ou 

gotas
(d) Uso de florais
(e) Não sabe / não tem conheci-

mento
6. Você já fez uso de homeopatia?

(Caso a resposta seja “não”, siga 
para a pergunta 12)
(a) Sim 
(b) Não

7. Há quanto tempo você é / foi 
usuário de medicamentos ho-
meopáticos?
(a) Menos de 3 meses
(b) Há 1 ano
(c) De 1 a 3 anos
(d) De 3 a 10 anos
(e) Mais de 10 anos

QUESTIONÁRIO: “CONHECIMENTO E USO DE HOMEOPATIA”
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8. O uso de medicamentos ho-
meopáticos foi:
(Selecione até três alternativas 
caso julgue necessário)
(a) Por conta própria
(b) Indicação médica
(c) Leitura sobre homeopatia
(d) Doença crônica
(e) Ineficiência dos remédios alo-

patas
(f) Maior eficiência nos resulta-

dos
(g) Ausência dos efeitos colate-

rais
(h) Influência familiar ou de ami-

gos
(i) Qualidade de vida

9. Em sua opinião, em quanto 
tempo você começa a sentir que 
o medicamento homeopático 
está fazendo efeito?
(a) De 1 a 5 dias
(b) De 1 a 2 semanas
(c) Após 1 mês
(d) De 1 a 3 meses
(e) Mais de 3 meses
(f) Não sabe responder

10. Para você, o resultado do uso 
de medicamentos homeopáticos 
foi:
(a) Satisfatório
(b) Insatisfatório
(c) Indiferente
(d) Não sabe responder

11. Você acha que o medicamento 
homeopático:
(a) Tem efeitos colaterais como 

qualquer outro medicamento
(b) Não tem efeitos colaterais por 

se tratar de um medicamento 
natural

(c) Não sabe / não tem conheci-
mento

12. Você usaria a homeopatia como 
tratamento?
(a) Sim, como tratamento princi-

pal
(b) Sim, como tratamento alter-

nativo
(c) Não usaria
(d) Não sabe responder

13. O tratamento homeopático:
(a) Trata do indivíduo como um 

todo
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(b) Trata da doença em partes 
(dor de cabeça, problemas nos 
rins, dor nas costas etc.) como 
a alopatia, porém é natural

(c) Não sabe responder

14. Quando adoece, você:
(Selecione até três alternativas 
caso julgue necessário)
(a) Procura usar plantas medicinais
(b) Procura por um médico alopata
(c) Procura por um médico ho-

meopata 
(d) Procura por uma farmácia / 

drogaria
(e) Procura um medicamento em 

casa

15. Qual a impressão que você tem 
sobre a homeopatia?
(a) Excelente
(b) Boa
(c) Ruim
(d) Não funciona

(e) Não sabe responder

16. Qual a impressão que você 

tem sobre a homeopatia?

(a) Excelente

(b) Boa

(c) Ruim

(d) Não funciona

(e) Não sabe responder
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RESUMO: Os meios de comunicação influenciam nos fatores determinantes do comportamen-
to e dos hábitos alimentares. A Internet trouxe novas possibilidades para a produção, divulga-
ção e compartilhamento de conteúdos com maior amplitude e velocidade. As redes sociais on 
line, como o Instagram, constituíram um ambiente para divulgação de imagens e mensagens 
entre os integrantes de comunidades virtuais, interessados em temas gerais ou assuntos especí-
ficos. O objetivo do trabalho foi analisar postagens de nutricionistas no aplicativo Instagram, 
do ponto de vista da adequação ética. Observou-se que a possibilidade de disseminação de in-
formações por Nutricionistas nessa rede social pode resultar em efeitos positivos como maior 
visibilidade da profissão, consolidação do papel da categoria entre os profissionais de saúde e 
combate à difusão de informações infundadas sobre alimentação e dietas. Entretanto, a falta 
de cuidado nas publicações pode comprometer a credibilidade e a seriedade dos profissionais 
e de toda a categoria, por divulgação de conteúdos indutores do culto ao corpo, terrorismo 
nutricional e flagrante desrespeito ao Código de Ética do Nutricionista. Concluiu-se que há 
necessidade de profunda reflexão sobre os parâmetros éticos no exercício profissional e um pa-
pel atuante do Sistema CFN/CRNs para preservar a integridade e a credibilidade da categoria.
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Introdução

A profissão de nutricionista foi regulamentada, no Brasil, em 1967, pela Lei nº 
5.276, de 24 de abril e desde 1991, é regulamentada pela lei nº 8.234, de 17 de Setembro 
(VASCONCELOS, 2011). Apesar dos quase 50 anos de regulamentação, a identidade pro-
fissional da categoria ainda não é claramente percebida pela sociedade brasileira. A busca 
de aprimoramento da qualidade de vida coloca os hábitos alimentares saudáveis, dietas 
e propriedades de alimentos em evidência, mas a exata dimensão da contribuição do nu-
tricionista na pesquisa, no planejamento e na aplicação dos mais modernos conceitos da 
Nutrição só é conhecida em grupos especialmente dedicados ao assunto. O próprio grupo 
profissional tem frequentemente relatado a dificuldade de se impor, de modo coletivo, 
perante seus pares, na suposta equipe multiprofissional da saúde (MOTTA, OLIVEIRA, 
BOOG, 2003). O nutricionista tem como função contribuir para a saúde dos indivíduos e 
da coletividade, atendendo aos princípios da Ciência da Nutrição. Cabe a esse profissional 
da área de Saúde a produção do conhecimento sobre a Alimentação e a Nutrição no âmbito 
de suas diversas áreas de atuação, buscando o contínuo aperfeiçoamento técnico-científi-
co e pautando-se nos princípios éticos que regem a prática científica e a profissão (CFN, 
2004).

O perfil do profissional caracteriza-se pelo seu dinamismo para atuar nas diversas 
áreas que a profissão dispõe, como nutrição clínica, produção de refeições, saúde pública 
e em campos até pouco tempo impensáveis como hotelaria, nutrição esportiva e marke-
ting. Segundo a pesquisa de inserção profissional dos nutricionistas no Brasil em 2005, 
realizada pelo Conselho Federal de Nutricionistas, em todo o país existem mais de 41.000 
profissionais (CFN, 2015).

A presença do tema Alimentação e Nutrição na mídia de forma frequente tem co-
locado o profissional nutricionista em evidência. O advento da Internet – a rede mundial 
de computadores e das novas formas de comunicação e interação denominadas de redes 
sociais, constituem novos meios para buscar visibilidade para a categoria profissional. 
Redes sociais referem-se a processos sociais que envolvem conexões. A ideia de redes 
também está vinculada à ideia de informação. As redes permitem que indivíduos, ligados 
por laços sociais, comuniquem-se e troquem informações entre si. Considerando as redes 
sociais virtuais e a facilidade com que se podem compartilhar informações, ocorre grande 
fragmentação de cultura e de conhecimentos pela grande quantidade de informação, nem 
sempre com a qualidade correspondente (ACIOLI, 2007).
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Redes Sociais na Internet são as relações entre os indivíduos na comunicação me-
diada por computador ou dispositivos móveis, como os chamados smartphones (telefones 
inteligentes). Esses sistemas funcionam através da relação social, buscando conectar pes-
soas e proporcionar sua comunicação (DRUCKER, 1999). Entretanto, um grupo é com-
posto por indivíduos que possuem identidades parecidas. Essas redes sociais estão atual-
mente alojadas na Internet devido ao fato desta propiciar uma interação rápida, ampliação 
das ideias a serem divulgadas e concentração de novos indivíduos/elementos em busca de 
algo em comum (CAPRA, 2002). As redes são formas de representação dos relacionamen-
tos afetivos ou profissionais dos seres entre si ou entre seus agrupamentos de interesses 
mútuos. São responsáveis pelo compartilhamento de idéias entre pessoas que possuem 
interesses e objetivos em comum e também valores a serem compartilhados (CIPRIANI, 
2011)

Uma das redes sociais on line mais utilizadas atualmente é o Instagram, um aplica-
tivo criado em 2010, pelos engenheiros Kevin Systrom e Mike Krieger, para possibilitar 
aos usuários dar às fotos digitais, a aparência nostálgica dos instantâneos do tipo Polaroid. 
O aplicativo é gratuito e deve ser instalado em um aparelho celular do tipo smartphone. 
Após a criação de um nome de usuário, é possível postar fotos e ter acesso aos perfis de 
outros usuários. Forma-se, assim, uma comunidade virtual de usuários que podem seguir 
uns aos outros. O usuário pode compartilhar fotos tiradas com o próprio aparelho celular 
ou outra imagem já salva. A rede social virtual permite o compartilhamento de imagens e 
vídeos e a adição, a estes, de título e localização da imagem postada, de uma frase ou de 
indexadores, as hashtags, que permitem acessar imagens identificadas com um determina-
do assunto. Ao seguir um perfil, as fotos postadas por ele aparecem automaticamente no 
fluxo do usuário (feed), permitindo que o mesmo possa “curtir” (like) a imagem postada 
e fazer comentários sobre ela (PIZA, 2012). Muitos nutricionistas têm mantido perfis nas 
redes sociais, em particular no Instagram. Entretanto, a exposição do profissional na mídia 
em geral e nas redes sociais em particular, requer cuidados para que os limites do compor-
tamento ético não sejam ultrapassados.

Neste trabalho foi abordado o comportamento de alguns profissionais nutricionistas 
na Rede Social Instagram, considerando-se que o aplicativo pode tornar-se um potencial 
influenciador midiático nos padrões de alimentação e de estilo de vida para pessoas que 
seguem perfis de profissionais da área. O elevado número de seguidores de alguns perfis 
que utilizam suas páginas para propagar informações e inspirar pessoas através das ima-
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gens e mensagens postadas acarreta consideráveis preocupações com o tipo de informação 
compartilhada. O objetivo deste artigo foi analisar perfis de profissionais nutricionistas e 
os temas que abordam em suas postagens no aplicativo Instagram, do ponto de vista da 
adequação das postagens considerando-se os preceitos éticos que regem o exercício da 
profissão.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa descritiva, para avaliação de perfis de profissionais nu-
tricionistas na rede social online Instagram. As observações das postagens realizadas por 
profissionais nutricionistas foram realizadas em ambiente virtual, utilizando-se acesso à 
Internet. Para a realização do trabalho, foram criados dois perfis no aplicativo Instagram, 
para cada uma das pesquisadoras, de forma a possibilitar o acesso ao aplicativo e a identi-
ficação dos perfis escolhidos para análise. Inicialmente foi realizada uma busca na página 
Google, ocasião em que foram pesquisados perfis do Instagram com a identificação de 
“nutricionistas”. A mesma busca também foi realizada no próprio aplicativo Instagram. 
Os resultados da primeira busca incluíram algumas reportagens em diferentes páginas 
a respeito de sugestões de perfis de nutricionistas populares a serem seguidos em várias 
redes sociais. A busca no próprio Instagram indicou todos os perfis que continham o iden-
tificador “nutricionista” na descrição.

Dos perfis identificados foram selecionados seis que atendiam os seguintes critérios 
de inclusão no estudo: o proprietário do perfil deveria ser brasileiro, possuir perfil no Ins-
tagram no qual se identifica como Nutricionista, realizar postagens voltadas para área da 
Alimentação e Nutrição e apresentar número de seguidores acima de 50 mil. Esse último 
critério foi estabelecido para buscar analisar os perfis de maior visibilidade. Foram então 
identificadas e analisadas todas as postagens realizadas pelos profissionais pesquisados no 
período compreendido entre os dias 01 e 31 de Janeiro de 2015. A análise dessas imagens 
permitiu sua classificação em categorias, de acordo com o tipo de postagem. As postagens 
analisadas foram então categorizadas da seguinte forma: postagens aleatórias (imagens 
não relacionadas ao tema Nutrição e Alimentação), cardápio (imagens sobre a própria ali-
mentação do profissional), propaganda (imagens de produtos alimentícios ou não, citando/
exibindo marcas), frases (imagens acompanhadas de textos com frases supostamente “mo-
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tivacionais”), desafio (postagens respondendo a um desafio para que os proprietários dos 
perfis variassem a temática das publicações, evitando o tema de nutrição), exposição/exi-
bição (do próprio corpo durante atividade física ou não), exposição de resultados (imagens 
mostrando resultados obtidos por pacientes), receitas/orientações (imagens demonstrando 
receitas de preparações ou refeições, com textos ressaltando os benefícios dos alimentos 
e incentivando praticas saudáveis, sem divulgação de fabricante ou marca dos produtos). 
Algumas postagens podiam ser classificadas em mais de uma categoria.

Resultados e Discussão

A análise dos perfis escolhidos permitiu enquadrá-los em categorias definidas a par-
tir de suas principais características. Como forma de preservar a identidade dos profissio-
nais analisados, optou-se por numerar os perfis analisados.

O Perfil 1 pertence a uma mulher, nutricionista, que informa ser graduada pela Uni-
versidade de São Paulo e atua na área clinica esportiva há mais de 15 anos. Descreve-se 
como organizadora de eventos e congressos de nutrição esportiva, consultora de produtos 
de suplementação nutricional e especialista em gastronomia natural, atuando em consul-
toria na área de alimentação. Seu perfil possui mais de 102 mil seguidores e já postou 
mais de 3.456 imagens em sua página, sendo a maioria voltada para o tema da Nutrição. A 
análise primária das postagens permitiu verificar que 69,3% estavam relacionadas ao tema 
alimentação e nutrição, abordando assuntos como dieta vegetariana e os cardápios que 
segue (14,11%), imagens de pratos contendo preparações diversas, mas com exposição 
de produtos com identificação de marca (3,68%), propaganda de produtos alimentares, de 
estabelecimentos prestadores de serviços e de outros produtos relacionados à alimentação 
e atividade física (30,67%), além de fotografias pessoais exibindo sua forma física e os 
exercícios que realiza (11,6%).

O Perfil 2 pertence a uma mulher, nutricionista, que informa ser graduada em Nu-
trição pela Universidade Santa Úrsula e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pelo 
Centro Valéria Paschoal de Educação, em Fitoterapia Clínica Funcional pela UNIFIL - 
Centro Universitário Filadélfia e em Nutrição Ortomolecular pela FAPES – Fundação do 
Apoio Estudantil e Estudo na Área da Saude. É membro do Centro Brasileiro de Nutrição 
Funcional e do Institute for Functional Medicine (EUA). Possui mais de 200 mil seguido-
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res e já postou mais de 1.816 imagens em seu perfil, voltada para a Nutrição. No período 
analisado, 96% das postagens estavam relacionadas à nutrição. Nota-se que a página cos-
tuma definir temas semanais para as postagens, abordando dietas e os benefícios de cada 
alimento, como uma forma de orientação para uma alimentação saudável (92%). As únicas 
postagens de propaganda encontradas referiam-se a cursos e palestras (4,76%).

O Perfil 3 pertence a uma mulher, nutricionista, que informa ser graduada pela UNI-
VALI –Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina e especializada em Nutrição 
Funcional. Possui mais de 63 mil seguidores e já postou mais 2.231 imagens em seu 
perfil, sendo a maioria voltada para Alimentação e Nutrição. No período analisado, 80% 
das postagens estavam relacionadas à nutrição, sendo a maioria das imagens referentes 
às refeições realizadas pela profissional, seguidas de frases supostamente motivacionais 
(35,53%), propagandas de produtos alimentares com as marcas identificadas (11,84%) e 
fotografias pessoais (6,58%).

O Perfil 4 pertence a uma mulher, nutricionista, que relata ser formada pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Além disso, informa ser graduada em Educa-
ção Física, pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, instrutora de Pila-
tes, Pós-Graduada em Nutrição Funcional e Integrante do movimento fitness “Vem Com 
Elas”. Possui mais de 51 mil seguidores e já postou mais de 1.500 imagens em seu perfil. 
Em seu perfil, 100% das postagens estão relacionadas à alimentação, nutrição e atividade 
física, sendo a maioria de fotos pessoais (27%) e para promoção de um “movimento fit-
ness”, além de propagandas de produtos (55%). Esse movimento fitness (Vem com elas) 
parece ser patrocinado por uma empresa multinacional que produz roupas, calçados e 
acessórios esportivos.  Diariamente a profissional publica na rede social fotos em que apa-
rece praticando exercícios com as roupas da marca patrocinadora. Receitas e orientações 
sobre alimentação saudável compõem apenas 16% das postagens.

O Perfil 5 pertence a um homem, nutricionista que informa ser graduado em Nutri-
ção pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e pós-graduando em Nutrição Funcional 
pela Universidade Cruzeiro do Sul. Relata que, atualmente atende em clínica particular 
e atua na área esportiva. Possui mais de 112 mil seguidores e já publicou mais de 1.500 
imagens, sendo a maioria delas voltada para o tema Nutrição.  Em seu perfil, 85% das pos-
tagens estão relacionadas à nutrição e a maioria das publicações é referente a receitas que 
ele mesmo prepara e posta para seus seguidores (73%), poucas imagens pessoais (7%) e 
de seus pacientes (2,44%). Algumas postagens referem-se à divulgação de conhecimento 
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técnico-cientifico sobre o tema alimentação e nutrição ou  propagandas de palestras da 
área de saúde (2,44%).

O Perfil 6 pertence a um homem, nutricionista, que não informa o local de sua gra-
duação, mas declara ser especializado em Nutrição Esportiva. Afirma que realiza acompa-
nhamento clínico com esportistas e atletas de diversas modalidades, mas também atende 
adolescentes, obesos, gestantes e idosos. Possui mais de 225 mil seguidores e já postou 
mais de 1.900 imagens em seu perfil sendo a maioria delas voltada para os temas Alimen-
tação, Nutrição e atividade física. Em seu perfil, 84% das postagens são compostas por 
imagens temáticas, sendo a maioria de fotos pessoais e de seus pacientes (37%). Por ser 
proprietário de uma Linha de produtos para Suplementação Alimentar, fabricados por uma 
empresa tradicional no mercado de suplementos, em seu perfil, 21% das publicações estão 
relacionadas à propaganda desses produtos. Outras 25% das postagens são de receitas de 
preparações alimentares e orientações. 

O número de postagens analisadas e os números médios de postagens por dia, de 
likes por postagens e de comentários por postagens estão demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Perfis analisados de acordo com o número de postagens em janeiro de 2015, 
média de postagens diárias, média de likes e de comentários por postagens.

Perfil Postagens analisa-
das (Jan 2015)

Média posta-
gens/dia

Média de likes 
por postagem

Média de co-
mentários por 

postagem

1 163 5 713 19
2 63 3 1.222 111
3 76 3 620 33
4 59 2 703 14
5 41 2 2.279 19
6 105 4 1.842 157

De acordo com suas características, os perfis foram agrupados em diferentes pa-
drões de comportamento na rede social – os padrões fitness, profissional e espontâneo. As 
postagens também foram categorizadas de acordo com sua natureza: propagandas (ima-
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gens de produtos com identificação das marcas, como forma de incentivar os seguidores 
a consumirem tais produtos), exposição (prevalência do uso de imagens pessoais - auto 
exposição - e de exposição de pacientes, como forma de divulgar resultados no trabalho 
de construção de corpos musculosos e “definidos”), receitas/orientações/cardápios/frases 
motivacionais (imagens relacionadas a receitas, preparações e orientação alimentar e nu-
tricional ou que abordam assuntos relacionados a cardápios e frases supostamente “moti-
vacionais”) e, finalmente, aleatório (imagens sobre temas diversos, não relacionadas nas 
categorias anteriores).

O primeiro grupo de perfis foi classificado como “padrão fitness” e incluiu aqueles 
que se utilizam da exposição de imagens do próprio corpo em uma espécie de autopromo-
ção e exposição, além da divulgação de produtos destinados supostamente a permitir o al-
cance dos objetivos de “construção de corpos perfeitos”. Foram classificados nesse padrão 
os Perfis de número 1 e 6. O segundo grupo foi classificado como “Padrão Profissional” 
e incluiu perfis (de número 2 e 5) que se utilizam da rede social para divulgar orienta-
ções e incentivar a alimentação saudável, além de levar informações com fundamentação 
científica e divulgar cursos e palestras com outros profissionais da área da saúde para os 
seus seguidores. Nota-se que tais perfis contam com certa estrutura e planejamento para 
as postagens, possivelmente com apoio de equipe dedicada a manter a página. O terceiro 
grupo foi classificado como “Padrão Espontâneo” e incluiu os Perfis 3 e 4. Esses profissio-
nais também abordam em seus perfis temas como cardápios, receitas e orientações, mas 
em postagens que parecem amadoras, sem planejamento ou tratamento profissional das 
imagens ou textos. São profissionais Nutricionistas que divulgam assuntos casuais de sua 
área de atuação profissional, com imagens com pouco ou nenhum tratamento e de caráter 
amador. Utilizam pouco sua rede social para divulgar produtos que consideram adequa-
dos para o consumo, embora divulguem alguns deles com exibição da marca registrada e 
alguns comentários (positivos ou negativos) sobre qualidade. A distribuição das postagens 
analisadas por cada grupo de perfis, de acordo com as diferentes categorias de análise são 
demonstradas no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Distribuição percentual das postagens na rede social Instagram, de acordo com ca-
tegorias de análise, para cada grupo de perfis avaliados.

Os resultados mostram que as redes sociais podem ser utilizadas por profissionais 
da Nutrição tanto de forma positiva como negativa, considerando-se a imagem da cate-
goria profissional e a influência sobre os leigos – seguidores/pacientes. Ao mesmo tempo 
em que foram encontrados perfis de profissionais que utilizam desse meio para informar, 
orientar, levar mais conhecimentos para os indivíduos, encontram-se perfis que reforçam 
uma imagem deturpada do papel social e profissional do Nutricionista. 

O nutricionista é profissional da saúde, de acordo com a Lei que regulamenta sua 
profissão. Está habilitado, segundo a Resolução CFN 380/2005, a atuar em diversas áreas, 
como Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Saúde Coletiva, Docência, Indústria de Ali-
mentos, Nutrição Esportiva e Marketing na Área de Alimentação e Nutrição. A utilização 
das redes sociais on line pode dar maior visibilidade à profissão e reforçar a imagem da 
categoria junto à população. Diferentes perfis profissionais nas redes sociais podem de-
monstrar toda a diversidade da atuação dos profissionais, que se beneficiam de um meio 
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ágil de compartilhamento de informações para divulgar conhecimentos cientificamente 
fundamentados, desfazendo mitos e crenças divulgados por leigos nas próprias redes so-
ciais. A exposição desses profissionais nas redes sociais pode incentivar mudanças dos 
hábitos alimentares de indivíduos e de coletividades. A utilização das redes como instru-
mento para divulgar conhecimentos da profissão do nutricionista pode causar impactos 
positivos, além de tornar a profissão mais reconhecida, o que pode incentivar a demanda 
pelos serviços desses profissionais. Para tanto, é necessário cuidado na utilização desses 
meios de comunicação, com postagens conscientes de seu impacto, críticas e bem funda-
mentadas, de forma a que não seja infringindo o Código de Ética da categoria.

Exemplos positivos da utilização do Instagram referem-se à divulgação de informa-
ções sobre alimentação e nutrição que podem colaborar para a melhoria do padrão alimen-
tar de pacientes/seguidores, pronunciando-se sobre matéria de sua habilitação que sejam 
do interesse de indivíduos ou de coletividades (Código de Ética, Artigo 4°, Inciso II). A 
educação alimentar e nutricional é parte importante das atribuições do nutricionista, qual-
quer que seja sua área de atuação e as redes sociais muito podem colaborar para que esse 
objetivo seja atendido. Exemplo desse tipo de postagem pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1. Exemplos de postagens em perfis de nutricionistas no Instagram com abordagem de 
orientação e educação nutricional para indivíduos saudáveis. Fonte: Instagram, 2015
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Os pontos negativos verificados na utilização do Instagram pelos profissionais ava-
liados estão vinculados a comportamentos comprometedores tanto da imagem da catego-
ria profissional como da credibilidade dos proprietários dos perfis avaliados. Alguns dos 
perfis analisados demonstram a existência daquilo que Estevão e Bagrichevsky (2004) de-
nominam “cultura da corpolatria”. Para os autores, a execução constante e árdua de exercí-
cios resultaria em uma aparência corporal desejada e reveladora de um estilo de vida ativo 
e “saudável”. O resultado da adoção desse comportamento – acompanhado de padrões 
alimentares restritos e rígidos – é a obtenção de um corpo com padrão moldado por exer-
cícios específicos com os músculos esculpidos. Tal padrão estético corporal passa a ser 
tomado como sinônimo de corpo saudável e, de forma inversa, os corpos que não atendem 
a esse padrão são tidos como não saudáveis. A adoção dessa cultura dos exercícios físicos 
e da corpolatria por profissionais da área de nutrição que divulgam sua rotina de exercí-
cios e alimentação no Instagram reforça ainda mais essa cultura de estereótipos corporais 
extremos de magreza e definição da musculatura. Essa visão, do profissional nutricionista 
como aquele habilitado a fazer seus pacientes atingirem esse padrão e que demonstra sua 
capacidade com os resultados que ele mesmo atinge, reforça uma visão reducionista da 
atuação da categoria profissional. Além disso, há flagrante desrespeito ao Código de Ética 
da Categoria, que orienta a não utilização de imagens associadas a resultados, pois veda o 
sensacionalismo e a auto promoção (Artigo 22, Inciso I). Há a possibilidade de interpreta-
ção de infração também do Artigo 5°, Inciso VI, que orienta aos profissionais que primem 
pelo decoro e que se responsabilizem por seus atos em qualquer situação. Exemplo desse 
tipo de postagem pode ser visualizado na Figura 2.
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Figura 2.  Exemplos de postagens em perfis de nutricionistas no Instagram com abordagem de 
culto ao corpo e auto exposição. Fonte: Instagram, 2015

Esse padrão normalmente aparece associado à utilização de frases e mensagens que 
acompanham as imagens postadas, de conteúdo supostamente motivacional. Entretanto, 
tais mensagens podem ser classificadas como “terrorismo nutricional”, uma vez que ado-
tam tom moralista, de exaltação da competição coletiva e individual (incentivando a ob-
tenção do padrão desejado e a superação dos limites e da resistência) que reforçam a ideia 
de que existem alimentos bons e ruins ou que engordam ou não, em vez de incentivarem 
práticas saudáveis, sugerindo a adoção de padrões de rigorosa restrição alimentar e exte-
nuante rotina de exercícios. Geralmente tais mensagens adotam discurso de culpabilização 
das pessoas que não tenham adotado os comportamentos preconizados, responsabilizando
-os por sua aparência física que foge aos padrões corporais estéticos idealizados (ESTE-
VÃO E BAGRICHEVSKY, 2004). A Figura 3 exemplifica esse tipo de publicação.
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Figura 3. Exemplos de postagens em perfis de nutricionistas no Instagram com abordagem de 
“terrorismo nutricional”. Fonte: Instagram, 2015

A utilização de imagens dos próprios pacientes, como forma de demonstrar os re-
sultados obtidos com a intervenção nutricional, também encontrada entre as postagens 
analisadas, claramente contraria o Código de Ética da categoria (Art. 7°, Incisos XII e 
XIII) que veda a divulgação de imagens que permitam a identificação de pacientes sob sua 
responsabilidade, sem que haja autorização expressa por escrito do próprio paciente ou 
de seu responsável. Além disso, o Código também preconiza que o pudor, a privacidade e 
a intimidade daqueles que estão sob sua responsabilidade profissional sejam respeitados 
(Artigo 7°, Inciso VII). Esse tipo de postagem pode ser visualizado na Figura 4.
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Figura 4. Exemplos de postagens em perfis de nutricionistas no Instagram com abordagem de 
desrespeito ao direito de privacidade do paciente. Fonte: Instagram, 2015

As propagandas também estão presentes com frequência em alguns dos perfis ava-
liados, causando preocupação. A proibição da divulgação de fotos, marcas de produtos ou 
nomes de empresas ligadas às atividades de alimentação e nutrição, mesmo que o objetivo 
seja o de orientação aos seguidores para suas escolhas alimentares é clara no Código de 
Ética (Art. 22, Inciso III). Ao contrário de qualquer ator em uma peça publicitária, um nu-
tricionista, ao recomendar ou divulgar um produto, empresta a ele a credibilidade técnico-
científica inerente à sua profissão, superestimando características e qualidades do produto. 
As Figuras 5 e 6 exemplificam esse tipo de postagem.
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Figura 5. Exemplos de postagens em perfis de nutricionistas no Instagram com abordagem de 
propaganda de produtos alimentícios e outros. Fonte: Instagram, 2015
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Figura 6. Exemplos de postagens em perfis de nutricionistas no Instagram com abordagem de 
propaganda, exibição de marca e divulgação de produtos licenciados. Fonte: Instagram, 2015

A adoção de perfil empreendedor é estimulada entre os profissionais da categoria. 
Entretanto, observa-se em alguns dos perfis analisados, que a elevada frequência de pro-
pagandas nas postagens está relacionada às linhas de produtos, alimentares ou não (su-
plementos, bolsas para marmitas, entre outros), desenvolvidas pelos profissionais junto a 
diferentes empresas e que levam seus nomes. Cabe, nessa situação, um questionamento 
crítico quanto tal situação. Ao desenvolver e licenciar linha de produtos que têm seu nome, 
o profissional é um empreendedor e comerciante ou permanece um nutricionista que passa 
a utilizar sua condição e credibilidade profissional para a divulgação de seu próprio produ-
to? Ao recomendar seus próprios produtos, está agindo no interesse de seus pacientes e/ou 
seguidores no Instagram ou usando sua credibilidade profissional para fazer propaganda?
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Embora o Código de Ética do Nutricionista tenha um capítulo completo destinado a 
orientar e estabelecer limites para atuação do nutricionista na publicidade, muitas possibi-
lidades de comportamento não estão previstas.

Conclusão

A avaliação de perfis selecionados de nutricionistas na rede social Instagram revela 
potencial para sua utilização na busca de maior visibilidade para a categoria e na divulga-
ção de informações confiáveis para todos aqueles que querem adotar hábitos alimentares e 
rotinas de consumo alimentar saudável e adequado. Entretanto, observou-se também que 
muitos profissionais descuidam do aspecto ético em seu comportamento na rede social e 
comprometem não só sua própria imagem, mas a de toda a categoria profissional. Alguns 
nutricionistas reforçam a ideia reducionista do profissional como especificamente habili-
tado para atuar na construção de um corpo “perfeito” e “supostamente saudável”, voltada 
para a estética em detrimento da saúde. A exibição do próprio corpo, especialmente magro 
e musculoso, pode levar os seguidores à ideia de que esse é o padrão de saúde desejável. 
Ao exibir-se, divulga a ideia de que é um profissional competente porque atinge os resul-
tados que preconiza, reforçando a ideia de que “o profissional tem que dar o exemplo” e, 
por exclusão, aqueles que não apresentam tais características não são tecnicamente com-
petentes. Além disso, a exposição de imagens de pacientes/clientes, especialmente do tipo 
“antes e depois”, com o objetivo de demonstrar resultados, desconsidera seu direito à 
privacidade e intimidade e afasta a imagem de profissional da saúde. A adoção de lingua-
gem característica do que se denomina terrorismo nutricional, por meio de frases suposta-
mente motivacionais reforçam a responsabilidade individual do paciente sobre sua própria 
condição, desconhecendo a multifatorialidade da condição nutricional e pode reforçar e 
incentivar comportamentos geradores de transtornos alimentares.

O Conselho Federal de Nutricionistas está atento e preocupado com o comporta-
mento dos profissionais nas redes sociais e vem realizando ampla consulta entre os ins-
critos nos Conselhos Regionais com vistas à reformulação do Código de Ética Profissio-
nal. Entre as questões colocadas em discussão nessa consulta estão exatamente aquelas 
relacionadas às condutas (se adequadas ou inadequadas) relacionadas à participação na 
divulgação de marcas de produtos alimentícios, à realização de consulta não presencial, 
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a publicar depoimentos ou fotos de pacientes que apresentam bons resultados de perda 
de peso corporal em redes sociais, à participação em programas sensacionalistas (reality 
shows) de perda de peso de forma drástica, à veiculação de fotografias do próprio corpo 
para promoção profissional e à divulgação de práticas e tratamentos experimentais sem 
reconhecimento científico. 

 O momento é de séria reflexão ética sobre as condutas profissionais do nutricionista 
e a construção de um novo Código de Ética. A atuação dos Conselhos profissionais na fis-
calização do exercício da profissão e as condutas adotadas por cada profissional precisam 
estar coerentes com o respeito e a credibilidade que a categoria, que busca reconhecimento 
e valorização, pretendem. 

Nutritionists on Instagram social network: a critical analysis

ABSTRACT: The media has important influences in the factors that determine the beha-
vior and eating habits. Internet has brought new possibilities to produce, disclose and sha-
re contents with a bigger dimension and speed. Online social media, like Instagram, has 
built surroundings to the revelation of images and messages between the virtual commu-
nity members who are interested in general themes or specific subjects. The goal of the 
work was to analyze Instagram posts from nutritionists based on the ethics point of view. It 
has been observed that the possibility of disseminating information by nutritionists in this 
social network could result in positive effects with a bigger visibility of this occupation, 
strengthening the role of the category among health professionals and fighting the spread 
of unfounded information about food and diets. However, the absence of care in the posts 
can compromise the credibility and dignity of the professionals and the entire category, 
when disclosing contents that can lead to the cult of the body, nutritional terrorism and 
disrespect to the nutritionist’s Code of Ethics. It was concluded that there is the need of a 
profound reflection about the ethical standards in professional practice and an active role 
of regional and federal councils to preserve the integrity and credibility of the category. 

KEYWORDS: Social Network; Nutritionists; Professional Ethics; 
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DIABETES MELLITUS
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RESUMO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada pela alta eleva-
ção da glicemia (hiperglicemia), isso ocorre devido a defeito nas células pancreáticas secre-
toras da insulina ou de sua ação no organismo. A glicemia não controlada pode causar vários 
tipos de lesões corporais, prejudicando o funcionamento de vários órgãos como rins, olhos, 
nervos e coração, no entanto, diabéticos que controlam a glicemia têm menores chances de 
desenvolvê-las. Este trabalho teve como objetivo, avaliar o conhecimento de estudantes do 
primeiro ano de graduação de um Centro Universitário de São Carlos - SP sobre o DM, bem 
como o seu desenvolvimento e prevenção. Os estudantes pertenciam aos cursos das três áreas 
do conhecimento, Humanas (Direito), Exatas (Engenharia Civil) e Biológicas (Medicina Ve-
terinária). O estudo foi baseado na aplicação de um questionário contendo 10 perguntas de 
múltipla escolha com única resposta, sobre questões como: o que é diabetes, sintomas, riscos, 
formas de tratamento, prevenção e alimentação saudável. A incidência da doença entre os 
alunos entrevistados também foi levantado. Os resultados mostraram que, embora sejam estu-
dantes de nível superior, os alunos têm um médio conhecimento sobre o diabetes mellitus, pois 
apenas metade das questões foi respondida corretamente. A educação nutricional nos diversos 
níveis de ensino é uma estratégia primária de prevenção de doenças; diante disso, conclui-se 
que as instituições governamentais, as escolas e os profissionais da saúde devem promover 
ações educativas preventivas com toda a sociedade para que o conhecimento chegue à popu-
lação de forma que ocorram mudanças efetivas no comportamento alimentar, com o intuito de 
diminuir o avanço do diabetes, visando maior qualidade de vida às pessoas e gerando menores 
custos à saúde pública.

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; diabetes mellitus; estudantes universitários
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Introdução

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada pela alta elevação 
de açúcar no sangue (hiperglicemia), isso ocorre devido a defeito na secreção de insulina 
ou a ação da mesma no organismo. A glicemia não controlada pode causar vários tipos de 
lesões corporais, prejudicando o funcionamento de vários órgãos como rins, olhos, nervos 
e coração, assim, pacientes que controlam a glicemia têm menos riscos de desenvolver 
tais lesões (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 
- SBEM, 2014). O diabetes mellitus tem incidência crescente e alta prevalência em di-
versos países, por isso, é considerado um problema de saúde pública mundial (SIMONY, 
FERREIRA, 2007).

 Existem dois tipos de diabetes mellitus, o DM tipo I, no qual ocorre destruição das 
células pancreáticas causada por processo autoimune, ocasionando falta de insulina no or-
ganismo sendo mais comum em crianças e adolescentes, e o DM tipo II que é causado por 
resistência à insulina (problema no receptor de insulina, por exemplo), é mais comum em 
adultos e idosos, mas vem aumentando a incidência em crianças e jovens, devido à epide-
mia da obesidade, causada principalmente pelo sedentarismo e má alimentação (BRASIL, 
2013a).

De acordo com a World Health Organization (WHO, 2014) cerca de 3,4 milhões 
de pessoas morreram no mundo por complicações do diabetes mellitus, ainda segundo 
a WHO, cerca de 347 milhões de pessoas no mundo são diabéticas. No Brasil, segundo 
a Sociedade Brasileira de Diabetes, são estimados 13 milhões de pessoas portadoras da 
doença; no país o diabetes mellitus faz mais vítimas do que o HIV (AIDS), sendo 50 mil 
mortes por ano em decorrência de suas complicações (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
DIABETES-SBD, 2014a).

A prevenção primária do DM II baseia-se em modificações na dieta e prática de ati-
vidades físicas, com o intuito de combater o excesso de peso na população, principalmente 
em indivíduos com risco de desenvolver diabetes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIA-
BETES, 2014b). A alimentação saudável é muito importante para reduzir a obesidade e, 
consequentemente, o diabetes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION – ADA, 2014).

A Sociedade Brasileira de Diabetes e o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística 
(IBOPE) realizaram em 2013 uma pesquisa com o intuito de verificar o conhecimento dos 
brasileiros sobre o diabetes mellitus e suas formas de prevenção. A pesquisa foi realizada 
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em 6 estados com 1.106 pessoas entrevistadas, na qual os autores verificaram que 87% 
das pessoas acham que evitar a ingestão de açúcar é suficiente para prevenir o diabetes 
mellitus do tipo 2,28% relacionaram atividades esportivas ao controle da doença, 72% não 
acreditam que o tabagismo seja um fator de risco e 80% não correlacionam o peso com a 
doença (BRASIL, 2014). 

Outra pesquisa foi realizada com alunos com idade média de 15,7 anos de uma esco-
la pública de Fortaleza-Ce, na qual foram aplicadas intervenções educativas para a preven-
ção do diabetes tipo II, após as intervenções foram feitos questionários em que se verificou 
que o nível de conhecimento dos alunos aumentou em relação aos fatores de risco e as 
formas de prevenção do DMII.  Segundo Silva e colaboradores (2011) mesmo adquirindo 
conhecimento, algumas pessoas não conseguiram mudar seu comportamento, e entendem 
que isso depende muitas vezes de fatores econômicos, sociais, culturais e motivacionais 
dos indivíduos e da comunidade.

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o conhecimento de estudantes 
de nível superior sobre o diabetes mellitus ingressantes de cursos da área de humanas, 
exatas e biológicas, de um centro universitário.

Material e métodos

 Foi realizado um estudo transversal do tipo descritivo não-experimental. A popu-
lação estudada foi composta por alunos ingressantes de três cursos de graduação de um 
Centro Universitário, localizada no município de São Carlos-SP.

Para determinar os três cursos de graduação foi efetuado um sorteio para escolher 
1 curso de cada área (humanas, exatas e biológicas). Os cursos participantes do sorteio 
foram: biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisiote-
rapia, medicina veterinária, nutrição e psicologia, pertencentes à área de Biológica; ad-
ministração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, comunicação social com habi-
litação em publicidade e propaganda, direito, história, letras e pedagogia, pertencentes à 
área de Humanas e engenharia agrônoma, engenharia civil, engenharia de computação, 
engenharia de produção, engenharia elétrica e sistemas de informação, pertencentes à área 
de Exatas. Foram sorteados os cursos de Direito (humanas), Engenharia Civil (exatas) e 
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Medicina Veterinária (biológicas).

O estudo foi baseado na aplicação de um questionário elaborado pelas próprias pes-
quisadoras (anexo 1). O questionário contêm 10 perguntas de múltipla escolha com única 
resposta relacionada ao diabetes, sintomas, riscos, formas de tratamento, prevenção e al-
gumas questões sobre alimentação saudável. Foi realizado, também, o levantamento da 
incidência de diabetes mellitus nesta população. Após responderem ao questionário os 
entrevistados receberam uma folha contendo as respostas e orientações nutricionais.

Os dados obtidos foram digitados no software Microsoft Office Excel 2007, no qual 
foram feitas 3 análises: 1) investigação da prevalência de diabéticos da população estu-
dada; 2) verificação do percentual de acerto dos alunos de cada curso; 3) análise do nível 
de conhecimento sobre diabetes mellitus dos três cursos juntos. Para verificar o nível de 
conhecimento dos alunos foi utilizada a seguinte pontuação: 0 a 3 respostas corretas: baixo 
conhecimento, 4 a 7 respostas corretas: médio conhecimento e de 8 a 10 respostas corre-
tas: alto conhecimento.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Huma-
nos do Centro Universitário Central Paulista (CEP/ UNICEP) sob nº 32815314.9.0000.5380 
e os estudantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Resultados e discussão

Participaram do estudo 158 estudantes de ambos os sexos, com faixa etária de 18 
a 50 anos. Nesta amostra 46 alunos pertenciam ao curso de direito dos períodos diurno e 
noturno, 55 alunos do curso de engenharia civil do período noturno e 57 alunos do curso 
de medicina veterinária dos períodos diurno e noturno. Os alunos eram residentes São 
Carlos-SP e região. 

A primeira análise do estudo foi verificar o número de diabéticos entre os alunos 
participantes, sendo que apenas 2 alunos declararam portar o diabetes mellitus (1,26% dos 
voluntários). No presente estudo, verificou-se uma baixa prevalência de diabetes mellitus 
entre os 158 estudantes, este fato chama a atenção devido à prevalência de diabéticos 
no Brasil ser considerada alta ocorrendo em 6% da população brasileira (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES, 2014a).
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 A segunda análise verificou a porcentagem de alunos de cada curso que acertaram 
as perguntas de número 1 até 10.  Segue abaixo as perguntas com suas respectivas respos-
tas e os resultados obtidos.

1. O que é Diabetes mellitus? Resposta correta: doença metabólica. 

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 27,8% (44 
alunos), sendo que 21,7% corresponderam ao curso de direito, 18,2% engenharia e 42,1% 
medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Número de alunos e respostas sobre o que é o diabetes mellitus.

A maioria dos alunos associa a doença ao excesso de açúcar no sangue (hiper-
glicemia).  Segundo a American Diabetes Association (2013) o diabetes é definido 
como uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia resultante de defeitos 
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da secreção de insulina, a ação da mesma ou ambos. Assim, os resultados mostraram 
que os alunos tendem a definir do diabetes mellitus por uma de suas consequências, ou 
seja, hiperglicemia.

2. Qual a diferença entre o diabetes tipo I e tipo II, respectivamente? Resposta corre-
ta: Falta ou baixa produção de insulina – Baixa produção de insulina e/ou resistência 
insulínica.

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 44,3% (70 
alunos), sendo que 52,2% corresponderam ao curso de direito, 45,4% engenharia e 36,8% 
medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Número de alunos e respostas sobre a diferença do DM I e DM II.

Com relação à diferença entre os tipos de DM, foi verificado que menos da metade 
dos alunos entrevistados mostraram não ter este conhecimento. No DM I o pâncreas deixa 
de produzir insulina ou produz insuficientemente (ALMEIDA; PEREIRA; FONTOURA, 
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2012) enquanto que no DM II ocorrem defeitos na produção e na ação da insulina (DIRE-
TRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014).

3. Qual dos sintomas abaixo não tem associação com o diabetes descontrolado? 
Resposta correta: problemas pulmonares. 

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 87,3% (138 
alunos), sendo que 89,1% corresponderam ao curso de direito, 80% engenharia e 93% 
medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Número de alunos e respostas sobre os sintomas do diabetes.

 Os sintomas mais comuns do diabetes mellitus são: sede, aumento da diurese, 
dores nas pernas e alterações visuais, se a diabetes não for diagnosticada e tratada pode 
levar o paciente a um quadro de desidratação e coma (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
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ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2014). As pessoas com DM II podem apre-
sentar complicações tardias da doença, como proteinuria, retinopatia, neuropatia periféri-
ca, doença arteriosclerótica, nefropatia ou infecções de repetição (BRASIL, 2013).

4. Quais os tratamentos que os diabéticos devem fazer? Resposta correta: medica-
mentos/ e ou insulina + dieta alimentar + atividade física. 

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 81,01% 
(128 alunos), sendo que 76,08% corresponderam ao curso de direito, 70,90% engenharia 
e 94,73% medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 4.

Gráfico 4 – Número de alunos e respostas sobre os tratamentos do diabetes mellitus.

 O DM ainda não tem cura, mas seus sintomas podem ser controlados com alimen-
tação balanceada e prática de exercícios físicos com orientação de especialista. O consu-
mo de carboidrato simples (açúcar) deve ser diminuído e carboidratos complexos (massas 
e cereais integrais) devem ser aumentados, também deve ser aumentado o consumo de 
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fibras (frutas, verduras e legumes) e evitar o consumo de frituras. Além dos cuidados cita-
dos acima os portadores de Diabetes deverão utilizar aplicação de insulina (nos casos de 
DM I e em alguns casos de tipo DM II) e uso de alguns medicamentos no DM II (SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014b).

 

5. A pessoa que tem pré-diabetes tem um risco grande de se tornar diabética. Qual 
o nível de glicose em jejum que é considerado pré-diabetes? Resposta correta: entre 
100mg/dl e 125mg/dl.

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 37,3% (59 
alunos), sendo que 39,13% corresponderam ao curso de direito, 32,72% engenharia e 
40,35% medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Número de alunos e respostas sobre o nível de glicose sanguínea.
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A maior parte dos entrevistados acha que o valor de glicemia considerado como 
pré-diabético é entre 80 e 100mg/dl, mas de acordo com as Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (2014) a glicose de pré-diabetes fica entre 100 e 125mg/dl.

6. Você acha que a gordura corporal em excesso tem relação com o diabetes tipo II? 
Resposta correta: sim.

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 77,2% 
(122 alunos) sendo que 82,60% corresponderam ao curso de direito, 78,18% engenharia e 
71,92% medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Número de alunos e respostas sobre a gordura corporal em excesso.

A obesidade tem uma relação muito direta com o DM II, a maioria das pessoas que 
desenvolvem o DM II são obesas (cerca de 80 a 90% dos diabéticos). As pessoas obesas 
tem maior quantidade de gordura corporal, e por isso são produzidas substâncias que cau-
sam resistência à insulina e com isso a captação de glicose é diminuída, isso ocorre nos 
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locais com tecido adiposo aumentado, principalmente na região abdominal (AGUIAR; 
MANINI, 2013).

7. Qual dos itens abaixo não é fator de risco para o diabetes tipo II? Resposta cor-
reta: alcoolismo.

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 50% (79 
alunos), sendo que 50% corresponderam ao curso de direito, 58,18% engenharia e 42,10% 
medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 7.

Gráfico 7 – Número de alunos e respostas sobre os fatores de risco.

A alimentação pode ser considerada saudável quando é preparada com alimentos 
variados, coloridos e que sejam adequados para cada tipo de pessoa, uma alimentação 
adequada e equilibrada ajuda a diminuir o risco de obesidade e consequentemente o 
diabetes mellitus (BRASIL, 2006).  A falta de atividade física é um grande fator de 
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risco para o diabetes tipo 2, a prática de exercícios melhora a sensibilidade à insulina 
e tolerância à glicose, e a sua falta pode levar a obesidade que pode desencadear o 
diabetes (NOVAIS; LEITE; CARNEIRO, 2001). O tabagismo não é um fator de risco 
para o diabetes.

8. Quais são as recomendações de porções diárias de alimentos segundo o Guia 
alimentar para a população brasileira? Resposta correta: 3 porções de frutas, 3 de 
verduras/ legumes, 1 de leguminosa, 3 de leite e derivados, 1 de carnes/ ovos/ pei-
xes, 1 de açúcar e 1 de óleo.

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 44,9% (71 
alunos), sendo que 54,34% corresponderam ao curso de direito, 30,90% engenharia e 
50,87% medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 8.

Gráfico 8 – Número de alunos e respostas sobre o Guia Alimentar para a população brasileira.
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O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) recomenda que seja 
consumido 3  porções de frutas, 3 de verduras/legumes, 1 de leguminosas, 3 de leite e deri-
vados, 1 de carnes/ovos/peixes, 1 de açúcar e 1 de óleo, mas a maioria dos alunos acha que 
deve ser consumido 2  porções de frutas, 2 de verduras/legumes, 1 de leguminosas, 2 de leite 
e derivados, 2 de carnes/ovos/peixes, nenhuma de açúcar e óleo.

9. Você acha que evitar comer açúcar é a principal forma de prevenção do diabetes? 
Resposta correta: não.

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 61,4% (97 
alunos), sendo que 54,34% corresponderam ao curso de direito, 61,81% engenharia e 
66,66% medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 9.

Gráfico 9 – Número de alunos e respostas sobre a prevenção do diabetes mellitus.
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Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes (2014c) mostrou que 
87% da população brasileira acha que o DM II é causado somente pelo alto consumo de 
açúcar. Segundo o vice-presidente da Sociedade nenhum alimento sozinho causa diabetes, 
o que causa o diabetes é a má alimentação associada a outros fatores, que levam a obesi-
dade, e esse sim é um fator de risco para o diabetes. Nesta pesquisa a maioria dos alunos 
universitários entrevistados responderam corretamente.

10. Alimentos ricos em fibra ajudam a controlar o nível de glicose no sangue? Res-
posta correta: sim.

A porcentagem de alunos que responderam corretamente no geral foi de 81% (128 
alunos), sendo que 76,1% corresponderam ao curso de direito, 81,8% engenharia e 84,2% 
medicina veterinária, como é mostrado no Gráfico 10.

Gráfico 10 – Número de alunos e respostas sobre a fibra.
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Segundo Carvalho e colaboradores (2012) que o consumo de alimentos ricos em 
fibra pelos diabéticos tipo II diminuem o aumento nos níveis séricos de glicose e insulina 
no período pós-prandial.

 Muitos trabalhos já foram realizados mostrando a incidência e/ou prevalência de 
diabetes mellitus na população, que mostravam o nível de conhecimento dos diabéticos 
sobre sua doença, mas é necessário também que sejam feitos mais trabalhos com a popula-
ção em geral, com o intuito de aumentar o conhecimento sobre o diabetes e tentar diminuir 
a incidência da doença no país (LIMA et al., 2011). Deve ser um compromisso do governo 
e de toda a sociedade melhorar o nível de conhecimento da população sobre fatores de 
risco do diabetes (BORGES et al., 2012).

 

Conclusão

 O presente estudo mostrou que das 10 questões apenas 6 questões tiveram maioria 
de respostas corretas, com isso conclui-se que os estudantes universitários tem um médio 
conhecimento sobre a doença. De modo geral, os participantes não souberam definir a 
doença, diferenciar os dois tipos de diabetes mellitus, não conhecem alguns fatores de 
risco e faltam informações sobre alimentação saudável, mas em contrapartida conhecem 
os sintomas, tratamentos e prevenção da doença.

É preciso que o governo, escolas, profissionais da saúde e toda a sociedade traba-
lhem em conjunto para que o conhecimento possa ser melhorado e que sejam criadas estra-
tégias de nível primário para tentar diminuir o avanço do diabetes. O conhecimento sobre 
a doença ajuda os indivíduos a modificarem seu comportamento alimentar, e isso reflete 
na sua saúde e na de toda a população, pois quando uma pessoa tem um conhecimento, ele 
é compartilhado com as demais.
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Knowledge of students on diabets melhitus

ABSTRACT: Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disease characterized by high blood 
glucose (hyperglycemia), due to defect in secreting pancreatic cells insulin or its action 
in the body. Uncontrolled blood glucose can cause several types of injuries, impairing the 
function of various organs such as kidneys, eyes, nerves and heart, however, people who 
control the level of blood sugar are less likely to develop them. This study aimed to assess 
the knowledge of students in the first year of graduation in a University Center in São Car-
los - SP about DM, as well as its development and prevention. Students were belonging to 
courses of three areas of knowledge, Humanity (Law), Math and Sciences (Civil Engine-
ering) and Biological (Veterinary Medicine). The study was based on the application of a 
questionnaire containing 10 multiple choice questions with one answer on issues such as: 
what is diabetes, symptoms, risks, forms of treatment, prevention and healthy eating. The 
incidence of the disease among students interviewed was also raised. Results showed that, 
although they are university students, the students have an average knowledge of diabetes 
mellitus, because only half of the questions was answered correctly. Nutrition education in 
various levels of education is a primary strategy for the prevention of diseases; therefore, 
it is concluded that government institutions, schools and health care professionals should 
promote preventive educational activities with the whole society so that knowledge gets 
to the population in order to occur effective changes in eating behavior, to reduce diabe-
tes breakthrough, seeking greater quality of life for people and generating lower costs to 
public health.

KEYWORDS: knowledge; diabetes mellitus; university students
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VIVÊNCIAS DE MULHERES MASTECTOMIZADAS: AS PERDAS E OS LU-
TOS FRENTE AO CÂNCER DE MAMA
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RESUMO: Este estudo objetivou identificar as perdas e lutos oriundos da vivência do câncer 
de mama. Participaram seis mulheres mastectomizadas com idades entre 45 e 56 anos, sem 
metástase. Foram realizadas entrevistas individuais e os dados foram trabalhados através de 
análise de conteúdo. Os resultados demonstraram a vivência de perdas (trabalho, limitações 
físicas, auto-estima e o próprio órgão) relacionadas ao adoecimento e a mastectomia. Frente 
ao diagnóstico e a necessidade da cirurgia as primeiras reações foram choque, sentimento de 
finitude, medo da morte e raiva. As mulheres trouxeram formas de enfrentamento diversifi-
cadas utilizadas para elaboração e aceitação do tratamento e da nova imagem corporal. Estes 
dados podem ser utilizados para planejamento de intervenções com mulheres que passam pela 
mesma experiência.

PALAVRAS-CHAVE: câncer de mama; mastectomia; luto; enfrentamento; identidade
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Introdução

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2009) o câncer de mama constitui-
se como o segundo tipo de câncer mais freqüente no mundo, sendo o mais comum entre as 
mulheres. É um tipo de neoplasia que possui alta incidência e uma significativa possibili-
dade de sobrevida quando detectado precocemente (VENÂNCIO, 2004). Entretanto, este 
costuma ser identificado, na maioria dos casos, em estados avançados, sendo responsável 
pelos maiores índices de mortalidade feminina no mundo, principalmente na fixa etária 
entre 40 e 69 anos (AMBRÓSIO; SANTOS, 2011).

A vivência do câncer de mama envolve basicamente a passagem por três etapas que 
se sobrepõem: o recebimento do diagnóstico (sentido como algo de natureza negativa), a 
realização de um tratamento longo, invasivo e agressivo, e a aceitação de um corpo mar-
cado por uma nova imagem com a necessidade de aceitação e convivência com a mesma 
(LOPES; SHIMO; VIEIRA, 2007). 

Desta forma, a sua manifestação, diagnóstico e tratamento provocam uma deses-
truturação na vida da mulher, tanto em termos físicos quanto psíquicos, ativando diver-
sas vivências consideradas angustiantes (CAPOTE; GIBRAN; HORTA; NEME, 2002). A 
partir da comunicação diagnóstica e das duras rotinas de tratamentos que envolvem cons-
tantes reorganizações e decisões, o paciente é confrontado com sentimentos e emoções 
diversificados, que provocam profundo sofrimento moral e psicológico, mais do que o 
físico (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). Sendo assim, as experiências emocionais vividas 
particularmente influenciam em todo processo de adoecimento desde a aceitação, até o 
tratamento, bem como na qualidade e intensidade da dor, vivenciados pela mulher (AM-
BRÓSIO; SANTOS, 2011; SCORSOLINI-COMIN; SANTOS; SOUZA, 2009; SILVA; 
SANTOS, 2010).

Além disso, diversas preocupações vêm à tona. As mulheres com câncer de mama 
temem ser um incômodo e depender dos outros. No primeiro momento, a mulher se sente 
frágil e inútil tanto em relação às tarefas mais simples quanto em relação às mais comple-
xas, como prover o próprio sustento e da família (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). Desta 
forma, segundo Almeida (2006) ocorre, um impacto no contexto familiar, o qual não se 
resume à reorganização necessária para atender as necessidades cotidianas e de cuidado 
à saúde da mulher, mas afeta também os relacionamentos. Diante do diagnóstico de uma 
doença crônica, a família enfrenta uma série de tensões excessivas que interferem nas 
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relações dentro da unidade familiar, o que pode representar ou não conflito neste contexto 
(AMBRÓSIO; SANTOS, 2011).

Ocorre, ainda, uma vulnerabilidade emocional, ante a possibilidade da morte, fre-
qüente em uma doença como o câncer, a qual é revestida por um caráter simbólico atrelado 
a significações diversas como desordem, catástrofe, castigo e fatalidade (AMBRÓSIO; 
SANTOS, 2011; PERES; SANTOS, 2009), sendo marcada por estigmas, que despertam 
sentimentos negativos e preconceitos, levando o paciente a se deparar com incertezas 
(AMBRÓSIO; SANTOS, 2011; SILVA; SANTOS, 2010).

Esta vulnerabilidade é ainda mais acentuada no câncer de mama, gerador de mutila-
ções passíveis de alterar a imagem corporal, que levam, na maioria das vezes, a sentimen-
tos de ansiedade, depressão, desesperança, medo perante a finitude da vida, diminuição 
da autoestima, perda do senso de feminilidade, diminuição do funcionamento e atração 
sexual, culpa e vergonha, medo da dor (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). 

Além disso, o fato concreto de um diagnóstico de câncer já estabelece a dúvida com 
relação à possibilidade de uma recidiva ou metástases, ou seja, não há cura definitiva e, 
também, ocorrem associações com aspectos da realidade interna da paciente, de maneira 
que a dúvida passará a ser suporte de angústia, desprazer e dor. Segundo Ambrósio e San-
tos (2011) os projetos de futuro tornam-se distanciados e o horizonte existencial pode se 
estreitar neste momento crítico de existência.

Em relação ao acompanhamento, o processo de lidar com tratamentos invasivos e, 
muitas vezes agressivos, pode afetar negativamente a segurança psicológica, a autoestima 
e a autoimagem, trazendo alterações psíquicas importantes ao paciente e aos familiares 
(CAPOTE et al., 2002). 

Portanto, segundo Silva (2008) desde a notícia do diagnóstico, até o final do tra-
tamento, aparecem muitos sentimentos e sensações. Sendo assim, esta vivência carac-
teriza-se como uma fase da vida da mulher marcada por incessantes perdas, mudanças, 
incertezas, inseguranças, medo da morte, as quais trazem repercussões importantes no que 
se refere à identidade feminina. Além da perda da mama ou de parte dela, os tratamentos 
complementares podem impor a perda dos cabelos, a parada ou irregularidade da mens-
truação e a infertilidade, fragilizando ainda mais o sentimento de identidade da mulher. 
Por isso, pode-se dizer que o câncer de mama é uma ameaça à identidade feminina, a qual 
fundamenta a existência da mulher.
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Isso porque, para Lopes, Shimo e Vieira (2007) quando se descobre com câncer 
de mama, a mulher adquire uma nova identidade, uma vez que o seio é o órgão do corpo 
feminino que está associado ao prazer e à vida. Normalmente, é um símbolo de valor, 
fertilidade e de autoestima, sendo insubstituível nos casos em que ocorrem perdas. É um 
órgão que está diretamente relacionado à questão da feminilidade, da sexualidade e da 
maternidade (SOARES, 2008). Adquirir uma doença localizada neste objeto destrói as 
possibilidades de simbolização da mulher enquanto ser feminino. Quando é ameaçada da 
perda deste órgão, a mulher sente que sua identidade feminina está sendo questionada. 
Destaca-se que, as modificações corporais são sentidas mesmo que a paciente não passe 
pelo processo de mastectomia (LOPES; SHIMO; VIEIRA, 2007). 

Segundo Soares (2008) a iminência da perda da mama e a mutilação da imagem 
corporal representam uma desestruturação do sentimento de valor próprio da mulher, o 
que faz com que a primeira reação diante desta possibilidade de perda, seja o desejo de 
salvação do órgão afetado. Assim, quando a mastectomia tem que ser realizada a imagem 
corporal da mulher sofre alterações, uma vez que ela tem que desenvolver uma nova vi-
vência com um novo corpo privado, a partir de então, de uma de suas partes. 

Nota-se que, na mastectomia, a imagem da mulher é modificada bruscamente, sem 
tempo para adaptação e como conseqüência de uma doença grave. É importante pontuar, 
ainda, que a mastectomia pode provocar conseqüências importantes na vida da mulher em 
razão das modificações estéticas e limitações físicas decorrentes, e assim, desencadear no-
vas reações relacionadas ao próprio corpo e às demais pessoas (ALMEIDA, 2006). Além 
das limitações físicas, a mulher também passa a enfrentar as limitações sociais, como a 
mudança de papéis, ou abre mão das atividades rotineiras, tais como o trabalho, o cuidado 
com os filhos e a casa. As relações pessoais e de amizade também são comprometidas, 
e em algumas situações instala-se um comportamento depressivo e o isolamento social 
(ARAÚJO; FERNANDES, 2008). 

Segundo Vieira (2009) a mulher também passa a enfrentar mudanças de ordem eco-
nômica. As perdas econômicas relacionam-se aos custos diretos com a compra de medi-
camentos, busca por procedimentos hospitalares, por serviços de saúde, além de custos 
indiretos como o potencial produtivo perdido.

Neste contexto, frente à vivência do câncer de mama o paciente vive o luto pelas vá-
rias perdas que vão ocorrendo durante o tratamento. Segundo Kovács (2007), o processo 
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de luto evoca sentimentos fortes e ambivalentes necessitando de tempo e espaço para a sua 
elaboração. De acordo com Maluf, Mori e Barros (2005), a mulher portadora de câncer, 
principalmente com câncer de mama, passa por vários lutos ao longo do processo de trata-
mento, sendo o primeiro pela existência da possibilidade de ter câncer, o segundo quanto 
ao diagnóstico, o terceiro quanto ao tratamento cirúrgico, o quarto gerado pela perda da 
imagem corporal e correlatos, o quinto causado pelas possíveis limitações que terá em 
conseqüência da cirurgia e, por fim, o último causado pelos tratamentos quimioterápicos, 
radioterápicos e hormonioterápicos. Ocorre, então, segundo os autores, o luto pelo corpo 
perdido, pela feminilidade roubada, gerando sentimentos de menos valia por se sentir me-
nos mulher que as demais.

Por fim, é importante ressaltar que, frente ao diagnóstico de câncer, cada pessoa 
necessita de um tempo particular e subjetivo para lidar com as conseqüências desse e 
estabelecer formas de lidar com isso (LOPES; SHIMO; VIEIRA, 2007). A preocupação 
primordial após passado o diagnóstico é a da sobrevivência. Assim, para Araújo e Fernan-
des (2008), muitas mulheres aceitam, após este primeiro momento, a perda da mama. Mas 
esta aceitação decorre do fato de ser inevitável, como o único caminho para a cura tão 
esperada, ou seja, se livrar do mal. 

Além disso, frente a esta vivência é necessário um suporte social, espiritual e psi-
cológico para enfrentar esta nova realidade intensamente ameaçadora. Muitas mulheres 
encontram tal suporte na família, elemento fundamental no curso da patologia, sendo es-
sencial na superação dos conflitos emocionais, proporcionando à mulher formas opcionais 
de viver, mesmo com limitações (ARAÚJO; FERNANDES, 2008).

É importante mencionar, ainda, que na tentativa de entender, adaptar-se e conviver 
com seu câncer, a maioria das mulheres descobre-se forte, utilizando-se de estratégias 
como a fé e a solidariedade. Outras, de acordo com Cyrillo (2000) procuram o isolamento, 
não querem sair, passear, se arrumar, fogem do contato com pessoas ou atividades. Para 
este autor não interferir, neste importante momento, é a contribuição mais sábia e humana 
que se pode dar. Entretanto, a paciente tem que saber que se precisar de ajuda, poderá 
contar com esta na hora que desejar, mas será ela que decidirá, estando os profissionais, 
amigos e familiares de prontidão para quando isto ocorrer. 

Entender, então, o que sentem e pensam estas mulheres é patente para a realização 
de intervenções adequadas. O pensamento e o sentimento não provocam nem curam o 
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câncer, mas contribuem para a integração do ser humano como um todo e, portanto, para o 
andamento da doença (CAPOTE et al., 2002). Assim, frente ao exposto essa pesquisa teve 
por objetivos centrais: a) identificar os sentimentos, as perdas e os lutos que surgem em 
decorrência do câncer de mama; b) levantar as dificuldades vivenciadas frente à doença e 
à mastectomia; c) identificar as estratégias ou comportamentos utilizados para o enfrenta-
mento do adoecimento.

Método

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, conduzido sobre o enfoque de pes-
quisa qualitativa, a qual, segundo Minayo (2006), trabalha com uma realidade diferencia-
da, que não pode ser quantificada. Assim, esta visa trabalhar com os significados, valores, 
atitudes e crenças presentes de uma maneira profunda nas relações sociais, não enfatizan-
do, portanto, a operacionalização de variáveis.

Participantes

Participaram deste estudo seis mulheres que freqüentavam uma Instituição que aten-
de pessoas com câncer, em uma cidade do interior paulista, com idades entre 45 e 56 anos, 
mastectomizadas nos últimos dez anos, sem metástase, casadas ou não, com profissões e 
escolaridade diversificadas, atendidas no serviço público de saúde.

Instrumentos e Procedimentos

Como instrumento para a realização da pesquisa foi utilizado um roteiro de entrevis-
ta semi-estruturada, versando sobre os seguintes tópicos: dados de identificação, história 
de vida geral, história de vida antes da descoberta da patologia, impacto do diagnóstico e 
comunicação, dificuldades afetivas e sociais, perdas e formas de enfrentamento a partir da 
vivência da doença e da mastectomia.

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Ca-
milo Castelo Branco, as entrevistas foram realizadas na residência das participantes.  As 
entrevistas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas na íntegra. As entrevis-
tas duraram aproximadamente quarenta minutos.
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Análise de dados

Considerando a natureza qualitativa dos dados, a análise foi realizada por meio de 
Análise de Conteúdo Temática das entrevistas realizadas. As entrevistas foram transcritas 
na íntegra, constituindo o corpus de análise. Foi realizada uma análise temática, que cons-
titui em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação. A partir de novas 
releituras das entrevistas houve a identificação das principais categorias e subcategorias 
para cada um dos núcleos temáticos identificados. Nos resultados, para cada núcleo te-
mático identificado estão apresentadas as categorias emergentes, as quais encontram-se 
em negrito, e as subcategorias estão apresentadas sublinhadas. No que se refere aos par-
ticipantes, para a descrição e discussão dos resultados, foram adotados nomes fictícios, 
visando preservar a identidade dos mesmos. 

Resultados e Discussão

No primeiro núcleo temático identificado, “A descoberta do câncer de mama: im-
pactos e reações”, seis entrevistadas revelaram que a fase da descoberta e do diagnóstico 
foi um período marcado pela presença dos primeiros sinais de que havia algo errado, ou 
seja, a aparição de nódulos, caroços, dores e demais sintomas, o que levou a manifestação 
de diversos sentimentos por essas mulheres, pois segundo Capote et al. (2002), a partir da 
comunicação diagnóstica, a paciente é confrontada com sentimentos e emoções comple-
xos. Isso porque, com o diagnóstico a paciente toma conhecimento de algo importante e 
grave que se passa com seu corpo do dia para a noite, o que pode causar certa alienação, 
além do choque causado pelo diagnóstico. No momento de recebimento da notícia, é co-
mum notar-se um estado de estranhamento, onde fica clara a dificuldade de aceitação de 
estar doente (SOARES, 2008).

Considerando estes aspectos, as primeiras reações frente ao diagnóstico do câncer 
de mama, reveladas por cinco das participantes (Lívia, Margarida, Joana, Gleice e Olívia) 
foi a vivência de sentimentos que representavam o impacto emocional inicial como, cho-
que, choro, raiva entre outros, como revelam os trechos abaixo: 

Foi muito difícil, muito difícil (...) ahh  foi um choque pra mim, para meus 
pais, meu marido, foi muito difícil (...) (Lívia, 45 anos)

Ai foi difícil, nossa. [...] Nossa, quando a gente descobre o mundo da gente 
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cai né, Nossa Senhora, Meu Deus.[...] Ah eu sentia assim (olhos encheram 
de lágrimas)... meu mundo acabou né.[...] (Margarida, 52 anos)

Eu xinguei, falei um monte de palavrão (...). Foi a única reação que eu 
tive, depois não falei mais nada. (...) Senti raiva, muita raiva, mas passou. 
(Joana, 47 anos)

(...) na hora eu chorei sim porque você leva um choque né, você no fundo, 
no fundo você não que escuta o sim né; mas eu já desconfiava já. (Gleice, 
51 anos)

Outra participante (Olívia) demonstrou, ainda, confiança em seu médico em função 
do apoio que este ofereceu a ela.

Ah, eu não fiquei nem nervosa sabe, não fiquei nervosa porque ele deu 
muita força pra mim o médico sabe. Ele não colocou medo em mim, ele deu 
muita força pra mim.(...). 

Além disso, o sentimento de medo foi vivenciado por quatro participantes (Lívia, 
Vera, Gleice e Margarida). Embora o sentimento seja o mesmo, cada participante focou um 
determinado aspecto. Uma delas (Lívia) sentiu medo em relação ao futuro, ao tratamento 
e, também, medo de que outros órgãos de seu corpo pudessem estar comprometidos. 

Eu senti assim medo no começo né, medo porque até então você escuta 
muitas pessoas, mas você não sabe como vai ser com você. Medo pelo que 
vinha pela frente, por saber que vinha o tratamento sofrido né, e até então 
a gente não sabe se os outros órgãos estão bem; se está só na mama. Então 
no começo foi um medo, medo do que vinha pela frente. (Lívia, 45 anos)

 Para Araújo e Nascimento (2004), pacientes e familiares, enxergam a vivência do 
câncer como o prenúncio da decadência do indivíduo, tanto em termos físicos quanto em 
termos psicológicos e morais. Sendo assim, pacientes revelam a crença de que a doença 
não tem cura, sendo encarada como um mal altamente destruidor, o qual se instala de for-
ma silenciosa nos órgãos e que vai se espalhando pelo corpo.

Já no caso de outra participante (Vera), a mesma sentiu medo da morte, pois ela 
mantinha a crença de que o câncer de mama seria algo fatal. Tal vivência é comum frente 
ao diagnóstico do câncer de mama, uma vez que, segundo a literatura, o mesmo é identi-
ficado como uma sentença de morte, seja pelo paciente, seja pelos seus familiares (AM-
BRÓSIO; SANTOS, 2011).

(...) eu não sabia como que era, como que funcionava nada disso né. Então, 
nossa, eu achava que como eu tava com câncer de mama eu ia morrer en-
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tendeu? (...) eu não sabia como que era, como que funcionava nada disso 
né. Então, nossa, eu achava que como eu tava com câncer de mama eu ia 
morrer entendeu? (Vera, 49 anos)

Por outro lado, com duas das participantes (Gleice e Margarida), seus medos eram 
em relação à morte, porém, não por elas mesmas e sim por não quererem deixar os filhos, 
como demonstram o excerto de fala abaixo.

Não que eu tinha medo de morrer, eu pensava nos meus três filhos porque 
eles ainda eram novo; eu tinha, acabado de separar, ele tinha deixado os 
três filho, ainda eu falei pra doutora Z. e agora, quem que vai cuidar dos 
meus filhos? (Margarida, 52 anos)

Esta preocupação com os filhos, em relação à mulher com câncer é algo comum, 
pois a ideia de que câncer e morte estão associados é algo culturalmente presente. Fren-
te a isso, em um primeiro momento às mulheres pensam em seus filhos, angustiando-se 
com a possibilidade de morrer e deixá-los. Entretanto, este mesmo elemento pode ser um 
fator crucial para impulsionar a mulher ao tratamento. Caetano, Gradim e Santos (2009) 
apontam que essa vivência leva as mulheres para a tomada de decisão em relação ao seu 
tratamento e à determinação de cura. 

De acordo com o Inca (2009), é importante pontuar que a eclosão do câncer de 
mama na vida da mulher acarreta efeitos traumáticos, para além da própria enfermidade, 
uma vez que além do rótulo de uma doença dolorosa e mortal, o paciente vivencia no tra-
tamento, geralmente longo, perdas e sintomas diversos, os quais acarretam prejuízos nas 
habilidades funcionais e vocacionais, bem como incertezas quanto ao futuro.  A partir do 
diagnóstico confirmado, a paciente vê sua vida tomar um rumo diferente do que poderia 
imaginar, já que o câncer pode acarretar alterações significativas nas diversas esferas da 
vida como trabalho, família e lazer, colocando a pessoa e sua família, de acordo com Am-
brósio e Santos (2011) frente a luta pela vida.

Dessa forma, acaba trazendo implicações em seu cotidiano e nas relações com as 
pessoas do seu contexto social. Essa realidade que impera faz com que a paciente e seus 
familiares assumam papéis que não foram escolhidos e sim impostos pela fatalidade do 
adoecimento, interrompendo planos, ideais e perspectivas futuras. A constante adaptação 
às mudanças ocorridas devido ao adoecer torna-se necessária e isso começa no momento 
da comunicação do diagnóstico aos familiares (INCA, 2009).

Sendo assim, quanto à comunicação do diagnóstico para a família, apenas uma 
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das participantes (Lívia) comunicou a notícia diretamente aos seus pais, os quais encara-
ram a situação com dificuldade, não contendo o choro. No caso da participante Vera, ela 
foi a única a ter comunicado a notícia diretamente ao seu companheiro, o qual a apoiou 
neste momento difícil.

No que diz respeito à comunicação aos filhos, Margarida relatou que seus filhos 
não compreendiam exatamente a situação na qual ela estava vivenciando por serem muito 
pequenos. Já, no caso da participante Olívia, a comunicação à filha foi feita pelo médico. 
Vera, por sua vez, comunicou apenas para a filha, a qual ficou assustada com a situação e, 
em seguida, comunicou ao irmão.

Por outro lado, duas participantes (Joana e Gleice) não comunicaram a família, pois 
no caso de Joana, ela delegou a tarefa devido à urgência no processo cirúrgico, não ha-
vendo tempo de comunicá-los. Já, no caso de Gleice, a mesma optou por não comunicar a 
família, pois existe entre ambos um distanciamento muito grande.

Entretanto, independente da forma como a notícia chegou à família, é importante 
considerar que, segundo Almeida (2006), frente a esta vivência há um impacto no contexto 
familiar, o qual afeta os relacionamentos vivenciados pela mesma. Diante do diagnóstico 
de uma doença crônica, a família enfrenta uma série de tensões excessivas que interfe-
rem nas relações dentro da unidade familiar. Assim, uma situação de crise familiar, como 
é o caso de uma doença como o câncer de mama, pode alterar os modos de relação de 
interdependência dos sujeitos envolvidos, podendo tornar os conflitos maiores e de re-
solução mais difícil. As mudanças no cotidiano das pessoas podem promover um estado 
de equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo da compreensão ou entendimento das pessoas 
acerca da situação, além dos meios ou artifícios de ajuda e auxílio disponíveis utilizados 
pelos envolvidos (ALMEIDA, 2006). Portanto, o diagnóstico do câncer é visto como uma 
ameaça para a paciente e para a sua família em todos os níveis de suas vidas, uma vez que 
a dinâmica familiar é alterada por ocasião da doença e diversos sentimentos começam a 
fazer parte do cotidiano.

O segundo núcleo temático identificado, “O enfrentamento da doença: tratamento 
e vida atual”, traz, em relação ao processo de tratamento das participantes, que este 
foi marcado por diversos tipos de tratamento, ou seja, pela quimioterapia, radioterapia e 
mastectomia e, atualmente, todas as participantes realizam exames de controle periódicos. 
Apesar da mastectomia ser uma vivência angustiante, quatro das mulheres participantes 
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deste estudo (Vera, Margarida, Olívia e Lívia) relataram maiores dificuldades com as ses-
sões de quimioterapia. No caso da participante Joana, a mesma aponta que não teve ne-
nhum tipo de reação quanto ao tratamento. A participante Vera relatou não ter vivenciado 
nenhuma dificuldade, pois, para ela, o tratamento foi aquilo que já esperava. Apenas Lívia 
apontou as sessões de quimioterapia e a cirurgia da mastectomia como a parte mais difícil 
do tratamento. 

No terceiro núcleo temático, “A mastecomia: concepções e impactos”, notou-se 
que, quanto à vivência em si da mastectomia, todas as participantes (Lívia, Vera, Mar-
garida, Olívia, Joana e Gleice) relataram sobre a experiência da ausência do seio. Porém, 
para cada uma das participantes houve uma particularidade, como no caso da participante 
Lívia, a qual relatou sentir-se mal ao se olhar após a cirurgia, como mostra o trecho da 
entrevista abaixo: 

(...) foi muito difícil; foi muito difícil absorver, no começo quando eu olha-
va no espelho eu tinha tontura, eu até conto isso pra algumas pessoas; 
quando eu olhava no espelho eu fiquei um tempo, eu tinha tontura e ânsia, 
eu me sentia mal a ponto de ter ânsia. Então demorou muito tempo para eu 
pode olhar e não senti mal estar, do se olhar tal e ficar tudo bem.

Por outro lado, a participante Vera, não tinha a necessidade de realizar a mastecto-
mia, apenas a quadrantectomia. Entretanto, ela optou por fazer a mastectomia, para sentir-
se segura. Para Gleice, a vivência da falta do seio foi compensada por se sentir livre da 
doença. Já Margarida, relatou o sentimento de mutilação, de estar sem uma parte do corpo, 
o que pode ser observado em sua fala retratada a seguir: 

Você perde um pedaço do corpo né, é complicado, foi complicado.

De acordo com Viana (2004), quando a mulher necessita retirar a mama devido 
ao câncer, sentimentos de angústia e dor estão presentes. É de se prever que a mulher se 
sinta atingida em sua própria identidade, em sua imagem pessoal, com conseqüências na 
autoestima e valor próprio, além da presença de morbidade aumentada pelos transtornos 
psiquiátricos. Assim, a retirada das mamas através da mastectomia, corresponde a perda 
de algo íntimo, levando a mulher a vivenciar uma incontestável prova de separação de um 
objeto ao qual ela é intimamente ligada, interferindo na sua imagem corporal (SOARES, 
2008).

Neste contexto, a reabilitação de mulheres mastectomizadas é um processo indis-
pensável à adaptação da mulher, com o objetivo de contribuir para o seu bem-estar e 
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equilíbrio emocional. A reconstrução mamária melhora a autoimagem, o senso de femini-
lidade e o relacionamento sexual; as mulheres que passaram pela reconstrução tendem a 
expressar atitudes positivas e satisfação com a aparência.

Em relação ao núcleo temático “A vida após o adoecimento: perdas e enfrentamen-
to”, verificou-se que, além da perda concreta do seio, símbolo de feminilidade, o que afeta 
a imagem corporal e autoestima da mulher, outras perdas puderam ser observadas nos 
relatos das entrevistadas. Assim, em relação as perdas as entrevistadas evidenciaram o 
afastamento do trabalho, as limitações físicas e o comprometimento da auto-estima, o que 
pode ser constatado nos excertos das falas a seguir:

(...) eu não voltei a trabalhar ainda, eu tô afastada. (...) tinha dificuldades 
de escolher algumas roupas né por conta do problema, roupa decotada eu 
fiquei muito tempo sem usar, os três anos sem usar decote, enfim biquíni, 
tomar sol que eu sempre gostei de tomar sol, nunca mais viajei que a gente 
sempre ia viajar pra praia, nunca mais quis saber de praia, viajar, piscina, 
nada. (Lívia, 45 anos)

(...) as minhas perninhas que eu andava pra baixo e pra cima, eu gosta-
va muito de fazer o meu serviço, andar, ajuda os outro...hoje não posso 
mais porque minhas pernas não aguentam; nem os braços. (...) eu era uma 
pessoa que fazia de tudo, e agora eu to fazendo tudo devagar. (Gleice, 51 
anos)

 Nota-se, então, de acordo com Capote et al. (2002), que o paciente com câncer 
passa por mudanças significativas desde a descoberta da doença. Sua realidade e rotina de 
vida não são mais as mesmas. Nessa nova realidade, é preciso haver readaptação das ati-
vidades rotineiras, muitas vezes em função das limitações físicas impostas pela patologia 
e seu tratamento (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). 

Segundo estes autores, a mulher também passa a enfrentar as limitações sociais, 
como a mudança de papéis, abrindo mão do trabalho, do cuidado com os filhos e da casa. 
Em decorrência da doença, elas deixam seus empregos, restringem suas atividades do-
mésticas e sociais, vivenciam impactos nas relações pessoais e de amizade e isso contribui 
para acelerar o comportamento depressivo e o isolamento social, pois as mulheres, por 
não desempenharem tarefas que outrora eram suas, se sentem inúteis, vivenciando o medo 
de perder sua identidade como mulheres através dos sentimentos de medo da mutilação e 
dependência. Tais aspectos podem afetar negativamente a segurança psicológica, a auto-
estima e a autoimagem, trazendo alterações de ordem psíquica importantes ao paciente e 
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aos familiares (CAPOTE et al, 2002). 

Porém, frente a esta nova realidade é necessário utilizar recursos para enfrentar e 
vivenciar esta situação que traz impactos físicos e psicológicos intensos. Para viver com 
qualidade de vida, a mulher precisa aprender a viver e a conviver com as limitações e 
seqüelas que o câncer de mama traz (ALMEIDA, 2006). Considerando este aspecto foi 
possível identificar pelas entrevistas que as participantes enfrentaram o problema utilizan-
do o que se chama de coping religioso, o que é comum na vivência de doenças crônicas, 
consideradas como fatais.  

Ah, eu sempre pedia pra Deus pra ajuda eu sabe, pra da força pra mim cui-
da do meu serviço, dos meus filhos e ele me ajudava eu. (Olívia, 56 anos)

De acordo com Caetano et al. (2009) a fé em Deus é a principal alternativa que as 
mulheres com câncer de mama buscam para enfrentarem o tratamento. A busca divina é 
uma opção alternativa, culturalmente marcada nas vidas de pacientes oncológicos. Com 
a fé religiosa, as pacientes adotam uma postura aparentemente mais forte, que prega o 
bem, atitudes mais humanas e a participação social como forma de ajudar os outros e a si 
mesmo.

Também, verifica-se o uso do enfrentamento focalizado no problema. Sendo assim, 
o enfrentamento focalizado no problema centraliza-se em defini-lo, criar soluções alterna-
tivas visando o controle do problema gerador do desconforto. Agir implica modificar os 
estressores ambientais, mudar as expectativas em relação às próprias metas, encontrar ca-
nais alternativos de gratificação e aprender novas habilidades e comportamentos, visando 
preservar a integridade corporal, física e psíquica (CAPOTE et al., 2002).

Eu tenho que encarar as coisas de frente. Abaixar a cabeça não resolve, 
chorar não resolve, ergue a cabeça e enfrenta o problema. (...) Normal-
mente. Como se não tivesse acontecido nada. Normal. (Joana, 47 anos)

Em relação ainda, às formas de enfrentamento utilizadas frente ao adoecimento, 
Margarida e Joana, apontaram o auto-controle, pois segundo elas, o desespero não resolve-
ria o problema. A participante Gleice demonstrou que para enfrentar a doença, vivenciou 
uma luta em função de ter seu filho para criar, investindo de forma maciça e objetiva no 
tratamento e na sua recuperação.

Ah, levando, tem que te força porque eu tenho um filho pra cria (...) ah, se 
ele fica sem eu vai se pior pra ele...eu penso né. Tem dia que eu to pra baixo 
né, depois a gente levanta a poeira e sacode. (Gleice, 51 anos)
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É importante ressaltar ainda, em relação aos dados obtidos, que apesar das perdas, 
as entrevistadas pontuaram que a vivência da patologia e seu tratamento, principalmente 
a mastectomia, levaram-nas a repensar e avaliar suas vidas. Segundo os relatos frente 
à realidade da doença e seu tratamento, apesar do sofrimento inerente ao processo, as 
mesmas relataram uma possibilidade de aprendizagem, de crescimento pessoal e de maior 
valorização da vida. Uma participante ainda ressaltou a perda do medo da morte. Alguns 
destes aspectos encontram-se apresentados nos trechos abaixo.

Muita coisa boa. Perdi mais ainda o medo de morrer, porque eu já não 
tinha medo, achei que a gente conhece pessoas, não sei, as pessoas mudam 
com a gente, é bom, (...)(Joana, 47 anos)

Eu comecei a dar mais valor na vida se entendeu? Depois da situação 
comecei a dar valor na vida. (Margarida, 52 anos)

Considerações Finais

A partir dos dados obtidos, pode-se identificar as mais variadas perdas, as quais 
envolvem o trabalho, as limitações físicas, a autoestima e o próprio órgão. Pode-se 
perceber que todas essas perdas foram impostas às mulheres pela vivência da patolo-
gia. Frente a essa realidade, as mulheres tiveram que buscar recursos para lidar com 
as perdas, com a finalidade de superar os impactos oriundos destas. Tais perdas como 
o afastamento do trabalho, dificuldades físicas para realizar determinadas tarefas ou 
movimentos e a própria perda do órgão afetam, de certa forma, a identidade e a autoi-
magem destas mulheres (ARAÚJO; FERNANDES, 2008).

 A análise das categorias possibilitou compreender a realidade das mulheres mas-
tectomizadas a partir de sua própria percepção, e também as formas adotadas por elas 
para enfrentar a doença, uma vez que o diagnóstico do câncer de mama desencadeia 
uma série de conflitos emocionais, em que a morte e a perda da mama neste momen-
to, passam a representar uma ameaça constante para a vida da mulher acometida pela 
doença, passando a conviver diariamente com a possibilidade de morte associada às 
representações presentes no imaginário social sobre o câncer de mama (AMBRÓSIO; 
SANTOS, 2011). É importante destacar que cada mulher reage a essas situações con-
forme algumas variáveis, as quais dizem respeito à sua história de vida, à sua persona-
lidade, ao ambiente social e familiar de cada uma.
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Neste contexto, as entrevistadas relataram suas angústias em relação ao impacto do 
diagnóstico, bem como as primeiras reações decorrentes do mesmo, como os sentimentos 
de medo, choque, sentimento de finitude, medo da morte, raiva, neutralidade e também 
angústias referentes ao tratamento, e as diversas dificuldades para a realização do mesmo 
e pontuaram também o impacto da cirurgia no corpo, frente ao sentimento de mutilação e 
as limitações impostas pela doença.

Entretanto, apesar dos efeitos devastadores produzidos pelo adoecimento e pelo tra-
tamento, observou-se nas mulheres participantes da pesquisa, uma expectativa otimista 
com relação ao futuro, sendo que reagem à adversidade com sentimentos de luta e enfren-
tamento com base em estratégias construtivas, utilizando de recursos como fé, autocontro-
le, confiança no tratamento e suporte social, não se entregando dessa forma, à situação-li-
mite imposta pela doença. 

Desta forma, os dados obtidos no presente estudo colocam em evidência a impor-
tância da mobilização de suporte social após a cirurgia, a ênfase nas questões psicossociais 
durante o seguimento após a alta hospitalar, e ir ao encontro das necessidades informativas 
e educativas da mulher no sentido de facilitar o enfrentamento efetivo da doença e restau-
rar um senso de normalidade e independência. Este estudo traz, então, dados que podem 
ser utilizados no sistema de saúde para o planejamento de intervenções com mulheres 
nesta mesma condição.

Experiences of mastectomized women: the loss and grief against breast cancer

ABSTRACT: This study aimed to identify losses and grief from the experience of bre-
ast cancer. Six mastectomized women participated with ages between 45 and 56 years, 
without metastasis. Individual open interviews were realized and the data were worked 
through content analysis. The results showed the experience of several losses (work, phy-
sical limitations, self-esteem and the organ itself) related to mastectomy and illness. Upon 
diagnosis and need for surgery the first reactions were shock, sense of finiteness, fear of 
death and anger. Women brought diverse forms of coping used for preparation and accep-
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tance of new treatment and body image. These data can be used for planning of interven-
tions with women who undergo the same experience.

KEYWORDS: breast cancer; mastectomy; grief, coping; identity
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CONCEPÇÕES DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS SOBRE O ATENDIMENTO PSI-
COTERÁPICO COM DEFICIENTES AUDITIVOS
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RESUMO: Atualmente muito se discute a respeito da questão da inclusão de indivíduos com 
necessidades especiais no âmbito social, educacional, trabalhístico, bem como no âmbito da 
saúde. Entre as necessidades especiais existentes, uma delas é a questão da deficiência audi-
tiva. O deficiente auditivo manifesta, além de uma deficiência biológica, aspectos individuais 
no que se refere a vontade, desejos, conflitos e dificuldades, se apresentando como sujeito em 
sua integralidade, fato que coloca em pauta a possibilidade de busca de atendimento psico-
lógico quando necessário. Frente a esta realidade, os objetivos desse estudo foram identificar 
se é realizado, entre os psicólogos clínicos participantes, o atendimento de indivíduos com 
deficiência auditiva e caracterizar a percepção destes profissionais sobre como deveria ser esse 
atendimento no setting terapêutico. A pesquisa teve caráter exploratório/descritivo no âmbito 
de uma abordagem qualitativa. A amostra foi composta por 15 psicólogos clínicos. Os dados 
foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado. As entrevistas foram 
gravadas e transcritas na íntegra. Os dados foram trabalhados por meio de Análise de Conteú-
do. Como resultados principais verificou-se que os profissionais participantes não apresentam 
habilidade em Libras, não fornecendo, dessa forma, o atendimento psicoterápico, apesar de 
apontarem possíveis técnicas para a realização desse atendimento. Observou-se, ainda, que 
há uma demanda no mercado de trabalho em relação a profissionais capacitados para atender 
deficientes auditivos. Conclui-se, então, que há uma carência de trabalhos sobre o assunto na 
área da Psicologia, sugerindo-se, dessa forma, que mais estudos sejam desenvolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicoterapia; Atendimento Psicológico; Surdos; Deficiência Auditiva; 
Inclusão.
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Introdução

 De acordo com Lacerda (2006), a Declaração de Salamanca (1994) é o documento que 
começa a influenciar o desenvolvimento de políticas públicas para a Educação Inclusiva, apre-
sentando a importância do aspecto educacional dos indivíduos com necessidades especiais. 
Neste contexto, a escola deve estar preparada para educar todos os alunos, ou seja, precisa 
desenvolver aspectos que abarquem características sociais, étnicas e linguísticas do aluno. 

 Entretanto, a inclusão é um processo que vai além da questão educativa no âmbito 
escolar. Neste sentido inclusão, segundo Sassaki, (2009, p. 10), é 

o processo pelo qual os sistemas sociais são tornados adequados para toda 
a diversidade humana - composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gê-
nero, orientação sexual, deficiência e outros atributos, com a participação 
das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações.

 Battistella, (2009, p. 03), relata que a inclusão é uma via de mão dupla, pois é “ne-
cessário que a cidadania seja exercida e para isso a sociedade deve fornecer suporte para 
que a mesma ocorra e paralelamente a pessoa com deficiência precisa ser autônoma em 
relação a buscar e executar seus direitos, em relação a bens, produtos e serviços”. A cida-
dania segundo a autora somente ocorre quando se reconhece que todos somos diferentes. 
Neste sentido, “o Decreto 3.298/1999, tem atenção especial para a prevenção de doenças, 
doação de medicamentos, assistência em planos de saúde, reabilitação e também o atendi-
mento psicológico” (FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM, 2009, p. 21).

 Especificamente em relação ao tratamento psicológico este, por excelência, é a 
Psicoterapia. Segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 624) “a Psicoterapia é o método de 
tratamento psicológico das doenças psíquicas que utiliza como meio terapêutico a relação 
entre o profissional e o paciente, sob a forma de uma relação ou de uma transferência”.

Mondardo et al. (2009), discorre em seus trabalhos sobre psicoterapia, que as téc-
nicas e objetivos utilizados assim como questões relacionadas ao tempo e frequência das 
sessões, técnicas de manejo, diferem de acordo com as escolas a qual foram desenvolvi-
das, porém, também apresentam elementos em comum, sendo: a relação terapeuta-pacien-
te, o contrato e uma técnica específica de acordo com cada teoria. 

Na relação terapeuta-paciente processos inconscientes tendem a emergir e o ele-



CONCEPÇÕES DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS SOBRE O ATENDIMENTO 
PSICOTERÁPICO COM DEFICIENTES AUDITIVOS

Multiciência, São Carlos, 14: 109 - 126, 2016 111

mento que vai mediar essa interação terapêutica, é a linguagem, ou seja, a fala, que, faz 
com que ouvindo o que fala, o paciente entre em contato com questões íntimas e conflitan-
tes, promovendo ressignificação e sentido de suas vivências (MONDARDO  et al., 2009). 

Independente da abordagem utilizada para a prática psicoterápica há um aspecto que 
dever ser primordial, o olhar do terapeuta para o paciente/cliente, enquanto pessoa integra-
da, sistêmica, onde o psíquico, o biológico e o social interagem entre si, tanto no que se 
refere à construção do sujeito quanto no desenvolvimento de seus problemas ou conflitos 
(AIRES; BOTELHO, 2009). Frente a isso, pensando na atualidade, e a partir dos debates 
sobre inclusão, uma questão se coloca: como se dá o atendimento clínico no âmbito da 
Psicologia para indivíduos com surdez?

 Considerando-se este fato, não se pode reduzir o indivíduo surdo ou o deficiente 
auditivo, apenas a um problema biológico e sim é necessário considerar sua subjetividade 
e questões psíquicas. Durante um tempo significativo, áreas das ciências médicas, edu-
cacionais e psicológicas viam esses indivíduos com uma deformidade a ser erradicada 
(DALCIN, 2009). Segundo o autor, o fato de pessoas surdas não se comunicarem através 
da linguagem e serem reconhecidos apenas quando se comunicavam através da comuni-
cação gestual, ou quando usavam aparelhos auditivos, desmistificou a ideia de um corpo 
incapaz, gerando um racismo em relação à sua linguagem. Dalcin (2009) aponta, ainda, 
que a Psicologia, por sua vez, aderiu ao discurso da Medicina, enquadrando o sujeito com 
deficiência como incapaz, defeituoso, anormal, resumindo-o com uma estrutura não fun-
cional para audição resultando, dessa forma, a terminologia de deficiente auditivo.

 Neste contexto, Skliar3 apud Dalcin (2009) aponta que houve um processo de me-
dicalização desse sujeito, desenvolvendo-se terapias de reabilitação para corrigir o defeito 
físico, e que, assim, tanto a Medicina quanto a Psicologia também se apresentaram surdos 
no que se refere a não perceber este indivíduo enquanto ser que também desenvolve uma 
estrutura psíquica, ou seja, um sujeito diferente, com especificidades de língua diferente, 
mas com recursos para interação simbólica, desenvolvendo suas relações sociais. 

Entretanto, segundo Dalcin (2009), a visão da Psicologia começa a mudar a partir 
de uma visão sócio-antropológica, onde o sujeito é reconhecido em sua diferença e res-
peitado em sua diversidade. Considerando-se este elemento, o presente estudo teve como 
objetivo identificar se é realizado, entre os psicólogos clínicos participantes do estudo, o 

3 - SKLIAR, Carlos (Org.). Uma perspectiva sócio-histórica sobre a psicologia e a educação dos surdos: In: Educação & exclu-
são: abordagens sócio-antropológicas em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997.
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atendimento de indivíduos com deficiência auditiva, bem como caracterizar a percepção 
destes profissionais sobre como deveria ser esse atendimento. 

Metodologia

 O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de caráter exploratório/
descritivo na abordagem qualitativa. A pesquisa foi de natureza qualitativa, pois dela fez 
parte a obtenção de dados descritivos, mediante o contato direto e interativo do pesquisa-
dor com a situação objeto de estudo. Na pesquisa qualitativa é frequente que o pesquisador 
procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estu-
dada e, a partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos estudados (MINAYO, 2013). 

 Assim, segundo Minayo (2013), o método qualitativo tem o propósito de estu-
dar interpretações que o ser humano faz a respeito de suas vivências, seus sentimentos e 
pensamentos, produto este advindo de suas histórias, reações, representações, opiniões e 
crenças. Destaca-se, ainda, que este tipo de abordagem usa o ambiente natural como fonte 
direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, tendo caráter descritivo 
(BOGDAN; BIKLEN, 1997). 

 No que se refere a coleta dos dados, foi utilizado neste estudo, um roteiro de en-
trevista. A escolha da entrevista ocorreu pelo fato da mesma ser uma técnica que permite o 
relacionamento estreito entre entrevistado e entrevistador. Em função da temática tratada 
no estudo, este contato direto mostrou-se essencial. 

Participantes

 Participaram deste estudo quinze (15) psicólogos clínicos que atuam na cidade 
de São Carlos (SP), que atendem em várias abordagens, de ambos os sexos, formados e 
atuando com atendimento clínico num período superior ou igual a 5 (cinco) anos. O mé-
todo inicial para o levantamento dessa amostra se deu através da busca na lista telefônica 
dos profissionais da área. Para compor a amostra, também foi utilizada a técnica da Bola 
de Neve, que segundo Melo et al. (2012), é um método de amostragem intencional o qual 
possibilita a definição de uma amostra por meio de indicadores procedidos por pessoas 
que compartilham ou conhecem outras características em comum de interesse do estudo. 

A Tabela 1 traz a caracterização dos profissionais participantes do estudo.
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Tabela 1: Caracterização geral dos profissionais participantes do estudo.
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Instrumentos e materiais

 O roteiro de entrevista utilizado foi desenvolvido pela própria pesquisadora 
para a realização do presente estudo. Tal roteiro foi composto por 09 questões gerais de 
caracterização de dados do profissional como, por exemplo, idade, naturalidade, sexo, 
há quanto tempo se formou, se fez curso de especialização assim como mestrado ou 
doutorado e em que área, em que abordagem clínica desenvolve seu trabalho e qual o 
público específico atendido em seu consultório. 

 Posteriormente, na segunda parte, o instrumento apresentava 11 questões es-
pecíficas, nas quais o psicólogo deveria discorrer sobre o porquê da escolha pela clíni-
ca, seu entendimento, prática, técnicas, dificuldades, dúvidas, ou diferenciações num 
atendimento com deficientes auditivos. Com a finalidade de facilitar o processo de 
comunicação foi utilizado um gravador e, posteriormente, as entrevistas foram trans-
critas na íntegra, para um melhor aproveitamento dos dados. 

Procedimentos de Coleta de Dados

 Primeiramente o projeto foi submetido a avaliação do Comitê de Ética em Pes-
quisa do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), tendo sido aprovado em 08 
de Agosto de 2014, protocolo nº 743.652. Após a aprovação do projeto pelo Comitê foi 
realizado um levantamento, através da lista telefônica, dos profissionais que trabalham em 
clínicas psicológicas sendo, dessa forma, realizado o contato inicial por meio de telefone. 
Diante do interesse do profissional em participar da pesquisa, foi agendado, de acordo com 
dia, hora e local definido pelo profissional, um encontro para explanação do projeto com 
apresentação da documentação pertinente a este. 

Nos encontros, após a apresentação de todo o protocolo, os profissionais estavam 
disponíveis para a coleta de dados em si, sendo esta, portanto, realizada no mesmo dia da 
apresentação de todo o processo. Depois de encerrado o processo de coleta de dados, e 
estando o trabalho finalizado, foi desenvolvido pela pesquisadora um resumo do mesmo, 
elencando os pontos significativos levantados ao longo da pesquisa, como forma de devo-
lutiva para cada profissional participante da pesquisa.  
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Procedimentos de Análise de Dados

 Inicialmente, no processo de análise de dados, foi feita a transcrição literal de 
todas as entrevistas. A partir do material foi efetuada uma Análise de Conteúdo, possibili-
tando o entendimento dos dados coletados, assim como a discussão sobre os mesmos. 

 Neste sentido, Bardin (2011, p. 37), descreve análise de conteúdo como um con-
junto de técnicas de análises de comunicações, apresentando características sistemáticas e 
objetivas. A autora aponta que a “análise de conteúdo pode ser uma análise dos significa-
dos como, por exemplo, uma análise temática, ou então, uma análise de significantes, que, 
abarcará uma análise lexical ou análise dos procedimentos” (BARDIN, 2011, p.41). 

 A partir da categorização inicial realizada para cada questão foram calculadas as 
freqüências absoluta e relativa para cada categoria, sendo confeccionados tabelas e grá-
ficos das onze perguntas abordadas no roteiro para melhor visualização dos resultados 
obtidos e interpretação dos mesmos. 

Resultados e Discussão

 No presente estudo sobre o que pensam os profissionais da Psicologia sobre o 
atendimento a pacientes DA, a Tabela 2, abaixo, apresenta os dados obtidos sobre este 
aspecto. Nota-se, um maior número de respostas do que de respondentes, pelo fato do 
profissional apontar mais de um aspecto como resposta à questão.

Tabela 2: Concepções e conhecimentos sobre a possibilidade de atendimento a in-
divíduos com deficiência auditiva na clínica.
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 De acordo com a análise da Tabela 2 acima, verifica-se que 08 participantes 
(53,33%), acreditam que a Libras é o veículo para o atendimento de pacientes com de-
ficiência auditiva na clínica, ou seja, a forma de comunicação para a realização desse 
atendimento, devendo o profissional buscar essa capacitação, se instrumentalizando. Em 
contrapartida 13,33 % dos participantes relataram ser a leitura labial o meio para a comu-
nicação entre terapeuta-paciente.

 Mello (2009) apresenta que a leitura labial também é chamada de leitura oro-facial, 
que é quando o deficiente auditivo compreende o que outras pessoas dizem, observando 
a movimentação dos lábios, associados à expressão facial. Desta forma, a leitura labial 
assim como a oralidade e comunicação em língua de sinais são formas de abordagens para 
o atendimento psicoterápico ao surdo ou deficiente auditivo (GONÇALVES, 2005). 

 Entretanto, Mello (2009) aponta fatores que podem interferir na execução da lei-
tura labial como idade, meio ambiente, percepção visual, códigos não verbais, motivação. 
Em relação ao entendimento, há a necessidade de verificar se o sujeito assimila memória, 
atenção, processos linguísticos e cognitivos, que podem interferir no sucesso do trabalho 
realizado. Assim, Gonçalves (2005) apresenta que a leitura labial assim como oralidade e 
língua de sinais são abordagens a serem utilizadas. Em seu trabalho refere-se à interação 
dessas abordagens, principalmente em relação ao domínio da língua gestual. 

Também percebe-se na análise uma porcentagem de 20%, ou seja, 03 participantes 
que relataram que não tiveram nenhuma experiência e, portanto, não poderiam opinar so-
bre o assunto. Desta forma, possivelmente estes participantes por não apresentarem uma 
habilidade para este atendimento, desconheçam as possibilidades para que este tipo de 
atendimento ocorra. Neste sentido, de acordo com Gonçalves (2005,), pouquíssimos são 
os profissionais de Psicologia que se interessam de forma significativa por esse novo de-
safio, possivelmente pela dificuldade do aprendizado da Libras para uso da mesma no 
contexto clínico. 

A Tabela 3 apresenta a visão dos profissionais participantes sobre como deveria ser 
o atendimento dos pacientes DA na clínica. 
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Tabela 3: Concepções dos profissionais sobre a forma do atendimento ao paciente 
deficiente auditivo.

 Nota-se que 66,67% (10 participantes) não responderam à questão; os outros cinco 
participantes pontuaram categorias específicas. Um pontuou que o atendimento poderia 
ser como qualquer outro, sem nada que o diferencie de outros. Já os demais participantes 
pontuaram que o mesmo deve ser diferenciado, presencial, convencional e humanizado. 
Percebe-se que, em relação ao atendimento diferenciado, que o profissional disporia de 
uma equipe multiprofissional como suporte para a realização do atendimento, assim como 
o uso da tecnologia para acesso ao paciente. 

 Neste sentido, o trabalho interdisciplinar é indicado e importante, abrangendo áre-
as da fonoaudiologia, psicopedagogia, psiquiatria, entre outros com o propósito de olhar 
o indivíduo em sua integralidade, em todos seus aspectos, mas não para atendimento con-
junto (GONÇALVES, 2005).

 Em relação a experiência dos participantes no que se refere ao atendimento clínico de 
indivíduos com deficiência auditiva, a Figura 1, retrata os dados obtidos para esta questão.

Figura 1: Experiência dos participantes no atendimento a deficientes auditivos
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 Verificou-se que três dentre os participantes do estudo, realizaram um contato com 
indivíduos com esse tipo de deficiência sendo: 01 participante, atendeu um paciente com 
Síndrome de Lenier, que segundo o mesmo, é um problema na audição, onde o paciente 
não escuta direito, ocorrendo um zumbido no ouvido, de forma frequente e contínua. A 
pessoa com esta Síndrome apresenta dificuldade de ouvir, mas compreende o que é tratado 
em terapia; 01 outro participante, atendeu uma menina num projeto assistencial, de forma 
grupal, mas não houve empecilhos, pois a menina se comunicava bem devido a utilização 
de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual); e um terceiro participante, diz ter 
atendido uma paciente com deficiência auditiva que utilizava a leitura labial e que a quei-
xa não estava relacionada com a deficiência em si. Por outro lado, 12 participantes (80%) 
nunca tiveram a experiência deste atendimento no âmbito da clínica.

 Segundo Inácio (2009), com relação aos aspectos psicológicos, pode-se dizer que 
os conflitos começam a fazer parte da vida do deficiente a partir do momento que não há 
troca, comunicação, interação com o outro. Esses conflitos se dão, inicialmente, muitas 
vezes, no meio familiar e, posteriormente, se estendem para o meio social, causando isola-
mento, solidão e perda do convívio social. Sendo assim, há a necessidade de profissionais 
capacitados para o atendimento desta demanda.

  Neste estudo buscou-se, ainda, compreender quais as técnicas que os profissionais 
participantes conheciam para o atendimento de indivíduos com deficiência auditiva.

Figura 2: Levantamento das técnicas conhecidas pelos participantes para o atendimento de in-
divíduos com deficiência auditiva
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 Com relação às técnicas utilizadas em clínica sobre o atendimento dos pacien-
tes com deficiência auditiva, 08 participantes (53,33%), relataram não conhecer ne-
nhuma técnica específica, enquanto 02 participantes (13,33%) relataram que técnicas 
de expressão corporal e em caixa de areia poderiam ser utilizadas. 

 Especificamente com relação a caixa de areia, um participante relatou que com 
esta técnica o paciente utiliza da montagem de um cenário, com várias peças de ani-
mais, pessoas, objetos e que a interpretação do terapeuta é muito importante, visto que 
não há, segundo a participante, a obrigatoriedade da fala nesta técnica. 

 Ferreira (2005) apresenta que em atendimento a uma criança por um psicotera-
peuta que não domina Libras, o jogo na caixa de areia trouxe resultados positivos visto 
que diminuiu a sua agressividade com o evoluir das sessões, trabalhando-se o lúdico. 
“Com o passar das sessões a criança ensinou alguns sinais para a profissional que foi 
se envolvendo e compreendendo melhor o processo e, neste sentido, afirma-se que a 
caixa de areia pode ser uma via para a intervenção” (FERREIRA, 2005, p. 111-112). 

É interessante destacar, também, que em trabalho multidisciplinar entre o Instituto 
de Psicologia da USP e Laboratórios de Aúdio Educacional e de Leitura e Escrita, onde tam-
bém atende-se familiares desses indivíduos com deficiência auditiva, procurou-se encontrar 
um meio prático que seja efetivo para o acesso desses pacientes e, neste contexto, apontou-se 
a caixa de areia como uma possibilidade, visto que fornece um acolhimento, favorecem a 
comunicação e a interação do paciente com o terapeuta (TARDIVO, et al., 2005).

Por outro lado, o uso da Libras, foi apontado por dois participantes (13,33%). Um 
deles atendeu uma deficiente auditiva e ressaltou que não houve dificuldade na comunica-
ção com sua paciente, sendo um atendimento convencional. Relata, também, que no caso 
do paciente se comunicar em Libras, ele não atenderia, encaminhando o paciente para 
outro profissional, pois não teria condições de realizar o atendimento.

Técnicas expressivas foram apontadas por um participante (6,66%), assim como a 
técnica cognitivo-comportamental (6,66% dos participantes). Destaca-se, que um partici-
pante (6,66%) apontou o uso de Libras associada a escrita, onde, em caso de dificuldade 
por interpretação de algum sinal por parte do terapeuta, o paciente poderia utilizar o re-
curso da escrita, como forma de não ocorrerem dúvidas sobre o relato gestual do paciente, 
ocorrendo, uma interpretação adequada por parte do profissional. 

 Já em relação às técnicas expressivas e corporais verifica-se na literatura que a 
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arteterapia, é um processo que, permite o acesso a aspectos psicológicos, muitas vezes 
inconscientes, onde o paciente cria, se expressa, se coloca enquanto indivíduo, comu-
nicando-se com o mundo exterior. Neste sentido pode-se trabalhar com teatro, música, 
dança, pintura, desenhos, movimentos corporais e materiais como plásticos e recicláveis, 
de forma que o paciente se expressando, ressignifique conflitos e possa aumentar sua au-
toestima, autoconhecimento, melhorando sua qualidade de vida, através da compreensão 
de si mesmo (ROCHA, 2009).

 Rocha (2009, p. 21), relata que na Psicoterapia, a Arteterapia é de grande valia, e 
que independente dos materiais utilizados, o primordial é a troca verbal em relação ao que 
a obra quer dizer, ou seja, seu conteúdo, o que o paciente quis expressar. Neste sentido, é 
positiva a utilização de técnicas expressivas no atendimento ao deficiente auditivo, desde 
que a partir da produção destas, haja a verbalização da mesma.

Entretanto, a maioria dos participantes não pontuarem técnicas conhecidas por eles, 
entende-se novamente que por não estarem atualizados nesta temática, optam por não se 
manifestarem, para não incorrerem em erro.

Por fim, buscou-se identificar, por meio do relato dos participantes, os aspectos ne-
cessários para o psicólogo oferecer um atendimento adequado a pacientes com deficiência 
auditiva.

Tabela 4: Levantamento dos aspectos necessários para o atendimento adequado do 
paciente DA.
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 Para esta questão o número de respostas foi maior que o número de sujeitos, pois, 
em seus discursos os participantes apontaram mais de um aspecto para que um atendi-
mento adequado ocorra. Dois aspectos que mais apareceram foram a necessidade de saber 
Libras (46,66%) e o Conhecimento teórico sobre a deficiência (26,66%) para que o aten-
dimento possa ser realizado. 

 Os participantes que descreveram esses aspectos justificaram que se o profissional 
da Psicologia dominar Libras e conhecer o mundo do sujeito com deficiência auditiva em 
relação a etiologia da deficiência, graus de surdez, assim como sua cultura, poderá desen-
volver um atendimento como qualquer outro, visto que diante de uma melhor comunica-
ção, ocorrendo interpretação e intervenção. 

Respostas como se despojar de preconceitos e suporte para lidar com a deficiência 
também apareceram para que ocorra um atendimento adequado, visto que, o terapeuta 
necessita estar aberto, deixando de lado, o que por ventura a deficiência de seu paciente 
possa despertar nele assim como o amor, que deve ser característica de um bom atendi-
mento não somente no que se refere a pacientes com qualquer deficiência e sim para todo 
e qualquer paciente.

 Neste contexto, dois participantes (13,33%) se referiram a especialização como 
forma de desenvolver um atendimento adequado, pois, minimizaria diante do conheci-
mento do terapeuta as dificuldades que porventura pudessem aparecer, no sentido de saber 
conduzir as situações diante das dificuldades. 

Tal dado coloca em pauta, também, o papel da graduação na formação destes pro-
fissionais. Neste sentido, no estudo de Velden e Leite (2013), foi verificado que em 36 
IES (Instituição de Ensino Superior), verificou-se que 35 dessas instituições apresentam 
em seus currículos disciplinas relacionadas à deficiência sendo que o total de disciplinas 
dessas instituições somam 3.664. Uma instituição não apresenta nenhuma disciplina que 
se relacione a esta temática. Entretanto, os autores destacam que a temática é a deficiência, 
mas a variedade do que é ministrado nas disciplinas é muito intensa como, por exemplo, 
necessidades especiais e excepcional; inclusão, educação especial e contextos educacio-
nais, aspectos biológicos, genética, psicopedagogia, psicoeducacional e desenvolvimento; 
sexualidade; jurídico-judiciário, entre outras.

Sendo assim, percebe-se que a nível nacional nos cursos de Psicologia, não há uma 
demanda significativa para esta formação, abordando aspectos biológicos, etiológicos e 



Débora Luiza Ceschi Fragalli | Elisângela Maria Machado Pratta

122 Multiciência, São Carlos, 14: 109 - 126, 2016

funcionais. Percebe-se que os temas trabalhados, em sua maioria, focam na educação, mas 
a tendência é que haja, cada vez mais pessoas com suas características próprias, dentre 
elas, a deficiência participando mais ativamente da sociedade. 

Considerações Finais

 Pelos resultados elencados neste estudo, verificou-se que não houve disparidade 
nas respostas obtidas, uma vez que os profissionais que participaram da pesquisa mantêm, 
apesar do não atendimento, concepções parecidas que coincidem em alguns aspectos com 
a literatura como, por exemplo, associação à comunicação em Língua específica, identifi-
cação de práticas expressivas assim como formas dinâmicas e criativas que podem ser de 
grande valia na interação com este paciente no setting terapêutico, pois um atendimento 
mais dinâmico e aberto pode facilitar a interação e o entendimento, bem como a qualidade 
da relação paciente-terapeuta, independente da abordagem utilizada.

 Algumas questões apresentaram respostas significativas em relação ao atendimen-
to, o qual segundo os participantes pode ser convencional ou diferenciado. O atendimento 
deve ser embasado “no olhar” ao sujeito independente de como esse se apresenta, bus-
cando uma relação de respeito, onde possam ser minimizados eventos internos conflituo-
sos desse paciente. Neste sentido, percebe-se que independente da falha na formação dos 
cursos de graduação, o aluno, futuro profissional, precisa estar preparado para atender o 
ser humano com suas especificidades e subjetividade única, independente de deficiência, 
transtornos, patologias ou neuroses em geral.

 Com relação aos objetivos deste trabalho, estes foram atingidos, visto que foi iden-
tificado que o atendimento clínico para deficientes auditivos realizado pelos profissionais 
sujeitos desta pesquisa, também é “deficiente”, assim como pode-se compreender o que 
estes participantes pensam sobre este atendimento e as possíveis dificuldades encontradas 
para a realização do mesmo, podendo-se elencar fatores principalmente no sentido da co-
municação.  

 Nota-se, então, que é necessário investimento pessoal dos profissionais da Psico-
logia na aprendizagem de uma Língua, no caso LIBRAS, assim como uma especialização 
que aborde aspectos biológicos, sociais, emocionais do indivíduo DA, entendendo a ques-
tão da deficiência de forma mais ampla.
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 Afirma-se, portanto que existem dificuldades para a realização de um atendimento 
psicoterápico por parte dos profissionais da Psicologia, devido a não fluência em Libras, 
língua essa, característica do indivíduo com comprometimento na audição, assim como a 
não formação desses profissionais em relação à temática nos cursos de graduação, e o não 
interesse na busca pela formação, apesar da falta de profissionais no mercado na área para 
atendimento desses indivíduos.

Desta forma, para suprir a demanda de profissionais no mercado de trabalho, estes, 
precisam buscar especializações e formação específica, para que a inclusão social realmen-
te ocorra, permitindo que não haja diferenciação no atendimento clínico entre pacientes 
que apresentem ou não algum tipo de deficiência, no caso específico, deficiência auditiva. 

Na literatura não se encontra muito sobre essa discussão no atendimento clínico. As-
sim, de acordo com Gonçalves (2005) o psicólogo que quer trabalhar com esses indivíduos 
e nesta área precisa entender que há grande demanda havendo um mercado de trabalho em 
potencial para esse profissional. 

Clinical Psychologisty Conception Survey on Psychotherapy Treatment for Hearing Im-
paired

ABSTRACT:  Currently, there are many discussions about the inclusion of individuals 
with special needs in social, educational, and health fields, as well as in job market. One 
special need is hearing-impairment. Hearing-impaired people present not only the biolo-
gical deficiency itself, but also particularities related to will, desire, conflicts, and diffi-
culties, which enable them to present themselves as a subject with integrality, a fact that 
highlights a possible need to search for psychological care. Therefore, the purpose of the 
present study was to identify the concepts, theoretical approaches, experiences, myths, 
and beliefs that clinical psychologists present when treating a hearing impaired with the 
use of an exploratory/descriptive and qualitative research. The sample consisted of 15 
clinical psychologists. Data were collected through a pre-structured script interview. The 
interviews were recorded and transcribed in full and Content Analysis was used to analyze 
the data. Main results indicated that professionals do not have knowledge in Brazilian Sign 
Language (LIBRAS), thus they do not provide psychotherapy treatment, although they 
point out techniques that may be used to carry it out. Also, the sample indicated there is a 
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demand in labor market for qualified professionals to treat hearing-impaired people. The 
study concludes that there is a lack of research about this subject in the psychology area 
and thereby more studies should be carried out. 

KEYWORDS: Psychotherapy; Psychological Care; Hearing-Impaired People; Hearing 
Impairment; Inclusion
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RESUMO: O mapeamento de processo é uma ferramenta de grande importância na identifi-
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Introdução

 O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de leite e tem um potencial de 
crescimento grande devido a sua produtividade ser baixa em relação a outros países mais 
desenvolvidos. O motivo da baixa produtividade brasileira é explicado pelo mal uso de 
tecnologias por muitos produtores rurais, como o uso de vacas inadequadas para a produ-
ção leiteira, que ocorre devido ao fator cultural, pois desde o início da atividade no país 
muitos dos produtores, assim como toda a cadeia produtiva, resistiram às mudanças e ao 
uso de novas tecnologias para aumentar a produtividade e reduzir custos.

Numa empresa como um laticínio, uma ferramenta ideal para prover uma boa ges-
tão e desenvolvimento empresarial é o mapeamento de processo, que tem a finalidade de 
identificar as falhas existentes no processo produtivo para a implantação de melhorias para 
corrigir as falhas encontradas.

A falta de uma gestão da produção acarreta consequências potencialmente 
negativas, que inviabiliza a empresa crescer e acompanhar as mudanças 
do mercado, se tornando cada vez menos competitiva, perdendo espaço no 
mercado, reduzindo lucratividade e crescimento e até mesmo o objetivo de 
satisfazer seus clientes. (ALMEIDA, 2010).

O objetivo do trabalho é aplicar o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) com o au-
xilio da tabela SIPOC e do fluxograma de processo para melhorar a fabricação de iogurte 
em uma empresa de laticínios de micro porte.

Revisão bibliográfica 
Com o mapeamento de processo são detectadas as falhas que afetam o 
funcionamento de um processo que muitas vezes passam por despercebidas 
aos olhos dos supervisores e a partir da melhoria dos processos de uma em-
presa, podem-se reduzir os seus custos e perdas (PINHO et al., 2007).

 Segundo Bekesas (2012), em um processo existem os desperdícios seguintes:

• Transporte: Mudança de posição de um produto ou material de um local 
a outro;

• Estoque: Armazenamento de produtos e matéria prima;

• Movimentação desnecessária: Movimentos feitos sem necessidade;
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• Espera: Tempo que o operador fica sem executar atividades;

• Superprodução: Produzir além do volume pedido pelos clientes;

• Processamento excessivo: Processos executados sem necessidade;

• Produtos defeituosos: Produtos com erros causados pelo processo produ-
tivo.

De acordo com Rother e Shook (1999):
Fazer um mapeamento de processo é fazer um diagrama ilustrativo do pro-
cesso produtivo com a finalidade da sua avaliação como um todo identi-
ficando seus pontos críticos, tais como gargalos e esperas, os quais darão 
origem a um projeto que se desenvolverá buscando a melhoria do processo. 
Com o mapeamento de processo, busca- se identificar e eliminar os desper-
dícios existentes aumentando assim a produtividade da empresa.

 Segundo Pinho et al. (2007):
Existem muitas técnicas de mapeamento de processo, dentre elas encontra-
se o fluxograma e o Mapeamento de Fluxo de Valor. O fluxograma busca 
representar o processo através de símbolos padronizados, assim um fluxo-
grama pode representar o fluxo dos equipamentos, dos funcionários, entre 
diversos outros. 

Conforme Bekesas (2012):
O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é uma ferramenta desenvolvida 
pelo Sistema Toyota de Produção (STP) ela usa técnicas que analisam e 
avaliam os trabalhos de uma etapa de produção identificando os desper-
dícios do processo com o objetivo de melhorias, tais como, a redução dos 
tempos de lead time e ociosidade. 

 Para Ragadalli (2010), o MFV é um processo que identifica todas as atividades 
específicas que venham a ocorrer no fluxo de valor, seja de um produto ou de uma família 
de produtos. Ele envolve o fluxo dos materiais, das informações e de toda a produção de 
um produto ou uma família de produtos (ROTHER e SHOOK, 1999).

 Para fazer um MFV deve-se primeiramente fazer uma coleta de dados do processo 
produtivo e são coletados: tempo de processamento, lead time, setup, takt time, entre ou-
tros (RAGADALLI, 2010).

Uma ferramenta importante para auxiliar na aplicação do MFV é a tabela SIPOC 
que tem a finalidade de ajudar na coleta dos dados do processo produtivo de forma global, 
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desde os fornecedores até os clientes da empresa (ROTHER e SHOOK, 1999). A sigla 
SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) vem do inglês e significa respec-
tivamente: fornecedores, entradas, processamentos, saídas e clientes.

Fazendo o MFV, se identificam as atividades que agregam ou não valor ao 
produto ou família de produtos, a partir de então se propõem soluções para 
se ter uma melhoria contínua do processo como um todo. Os pontos fortes 
do MFV são a rapidez e facilidade de realização, baixo custo, simplicidade, 
ferramentas simples como caneta e papel, melhor base para discussões e 
decisões e melhor entendimento do processo. (BEKESAS, 2012).

De acordo com Almeida (2011), o tempo de processamento (TP) ou tempo de valor 
agregado, é o tempo que um peça ou produto gasta para ser processada apenas consideran-
do as operações, isto é as atividades que agregam valor ao produto.

Lead time é o tempo de atravessamento por um produto ou lote de produ-
tos de todo o processo de fabricação, envolvendo desde o instante em que 
ocorre o pedido do cliente até a entrega do pedido ao cliente. É a soma dos 
tempos de cada processo incluindo transporte, inspeção, setup, tempos em 
estoque, entre outros. Já o tempo de ciclo (TC) é o tempo entre o início 
ou término da produção de duas peças sucessivas (ALMEIDA, 2011).

Tempo de troca ou setup é o tempo de preparação de uma máquina para mudar sua 
produção para outro tipo de produto. E a eficiência é a relação da capacidade real de pro-
dução com sua capacidade ideal (ALMEIDA, 2011).

Já a produtividade é a razão entre as saídas (outputs) e as entradas (inputs) ocorri-
das entre dois instantes, onde ambos são em preços e custos do instante inicial (SLACK, 
2007). Pode-se dizer que a produtividade se dá pela razão entre as atividades que agregam 
valor ao produto e as atividades que não agregam valor, assim quanto mais produtivo é o 
processo menos atividades que não agregam valor nele existem.

A partir da análise do Mapa do Fluxo de Valor, verifica-se facilmente todo 
o funcionamento do processo produtivo, assim como também fica fácil o 
entendimento em um fluxograma, pois ambos partem do principio de des-
crever o processo com todas as suas etapas (ARAUJO, 2004).
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Apresentação e Caracterização da Empresa

A empresa de laticínios processa em média 4000 l de leite por dia empregando 07 
colaboradores com vários equipamentos e áreas produtivas (Figuras 01 e 02):

Figura 01: Tanques de fermentação de iogurte (a), envasadeira de iogurte (b), envasadeiras de 
leite (c), tanque de leite cru (d), pasteurizador com tanque de leite pasteurizado (e) e caldeira (f).

Figura 02: Prédio com escritório, refeitório e sanitários (a), laboratório (b), galpão para refrige-
ração de água (c), área de lavar caixa (d), estoque de lenha (e) e estoque de embalagens (f).
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A empresa precisa melhorar o processo produtivo, eliminando falhas que não agre-
gam valor aos seus produtos, reduzindo custos e aumentando a competitividade.

Desenvolvimento do Trabalho 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas as atividades:

• Fluxograma geral do processo produtivo e desenvolvimento de tabelas; 
• Aplicação do MFV e identificar as falhas e desperdícios dos processos;
• Desenvolvimento de soluções e aplicação nos processos;
• Novo mapeamento do processo produtivo para verificação das melhorias.

Fluxograma do Processo Produtivo

Observou-se na empresa a interdependência dos processos da figura 03.

Figura 03: Fluxograma do processo produtivo.
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 Tabela SIPOC 

Através da tabela SIPOC pode-se ter mais informações do processo produtivo da 
empresa, como apresentado na tabela 01 que é uma média mensal dos dados referentes ao 
período de janeiro a setembro de 2014. Também se observa que apesar de ser uma empresa 
de micro porte, seu processo requer uma diversidade de fornecedores e de produtos, além 
de outras informações úteis para o detalhamento do processo produtivo.

Tabela 01: Tabela SIPOC.
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Mapeamento do Fluxo de Valor Inicial

Com base nas informações coletadas no processo produtivo, o MFV foi elaborado 
focando no principal produto feito pela empresa, o iogurte que envolve um número maior 
de processos para a sua produção, assim como requer mais estoques, pois o produto é 
composto de embalagens e vários ingredientes. (Figura 04).

Figura 04: Mapeamento do Fluxo de Valor para a produção de iogurte em potes pequenos.

A produção do iogurte usa a comunicação manual na parte interna da empresa e 
comunicação eletrônica na parte externa, ela requer diversos processos para o seu funcio-
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namento, e há estoques acumulando muito capital parado em materiais. O seu Lead time é 
muito alto ultrapassando três dias em virtude de o produto acabado ficar parado na câmara 
fria, enquanto que o tempo de valor agregado não chega a cinco horas e se dá principal-
mente pelos processos de produção e de envase de iogurte.

Segue uma breve descrição dos processos citados na figura 04:

• Recepção do leite cru: É o processo de chegada de leite na empresa e não há a 
participação dos colaboradores, pois ele é terceirizado.

• Análise no laboratório: O leite, após sua recepção deve ser analisado por um 
colaborador no laboratório da empresa antes de ser processado.

• Pasteurização: O processo é feito no pasteurizador, sem a necessidade de uma 
pessoa para operá-la, apenas para fazer sua limpeza antes e depois do seu uso.

• Produção de iogurte: São os cinco processos seguintes:

• - Adição de ingredientes: O leite e os ingredientes devem ser colocados 
no tanque de produção de iogurte.

• - Fermentação: Ao colocar fermento na mistura de leite pasteurizado e 
ingredientes, o processo inicia e dura três horas. É um processo biológico.

• - Análise da acidez: No final da fermentação, é analisada a acidez de uma 
amostra para verificar a qualidade do produto que está sendo feito.

• - Adição de conservante: Após o término da fermentação coloca-se con-
servante para estabilizar a acidez do produto que já está pronto.

• - Gelar e por sabor: Deve-se gelar o iogurte até atingir uma temperatura 
inferior a 10 °C e depois colocar o sabor desejado.

• Envase do iogurte: é realizado pela envasadeira e dois colaboradores para os 
potes de 200 ml e três colaboradores para os potes de 1000 ml, pois a máquina 
não tampa os potes grandes devido a uma falha do equipamento.

• Levar ao estoque: Depois de pronto o produto é levado à câmara fria manual-
mente onde fica armazenado até ser vendido.

• Venda de iogurte: É feita por um distribuidor terceirizado que busca na empre-
sa as caixas de iogurte que são entregues por um dos colaboradores.
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Os desperdícios encontrados no processo produtivo

• Estoques existentes na empresa, o que mostra o capital imobilizado.

• Processo de envase de iogurte, a máquina nem sempre trabalha continuamente 
gerando potes defeituosos (mal tampados).

• Os colaboradores algumas vezes faziam movimentações desnecessárias de 
transportes de materiais e eles ficavam ociosos.

Resultados

Como plano de ação para resolver os problemas identificados no processo da em-
presa foram desenvolvidas e apresentadas as propostas de melhorias. Algumas propostas 
foram implantadas e outras serão futuramente, devido à complexidade ser maior e necessi-
tar de recursos financeiros mais elevados. Com a implantação de algumas melhorias ocor-
reram mudanças que foram analisadas com um novo mapeamento do processo produtivo.

As propostas aceitas em curto prazo foram:

• Lavar o caminhão de leite

• Proposta: Terceirização do processo de lavagem do caminhão de leite.

• Benefícios: Ganho de tempo com a redução de um processo que não era 
importante no processamento dos produtos do laticínio.

• Montar as caixas dos potes de iogurte

• Proposta: Fornecimento de caixas de papelão à empresa sem moelinhas.

• Benefícios: Eliminação das atividades de retirar moelinhas das caixas e 
de limpar as moelinhas da mesa, reduzindo o tempo do processo.

• Envase e estocagem de iogurte 

• Proposta: Realização do processo sempre em três pessoas, onde uma 
abastece a máquina com potes, outra retira os potes e enche as caixas e a 
terceira pessoa lacra as caixas levando-as à câmara fria além de abastecer 
a máquina com tampas e verificar a quantidade de iogurte no tanque.

• Benefícios: Junção de dois processos em um, menos paradas de máquina 
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para levar caixas à câmara fria, menos potes abaixo do peso devido às 
paradas da iogurteira, menos atividades feitas por trabalhador e melhor 
verificação da qualidade dos potes de iogurte.

• Proposta: Conserto da parte da envasadeira de iogurte que é responsável 
por tampar os potes grandes.

• Benefícios: Eliminação de um colaborador durante o processo.

As propostas que serão aplicadas futuramente são:

• Rotulagem de potes de iogurte

• Proposta: Eliminar o processo comprando potes fornecidos com rótulo.

• Explicação da empresa: A idéia está em estudo e será feita no futuro 
devido ao fato do preço dos potes serem mais altos e a empresa ainda não 
ter conseguido um fornecedor.

• Benefícios: Ganho muito grande de tempo, redução dos riscos de conta-
minação dos potes e economiza muito a mão de obra.

• Venda de produtos

• Proposta: Vender outros produtos (queijos) além o iogurte e do leite pas-
teurizado a fim de reduzir a quantidade de leite não processado.

• Explicação da empresa: Está previsto iniciar a produção de queijos até o 
final de 2015, caso a empresa tenha os recursos esperados para a amplia-
ção e aquisição de máquinas e equipamentos.

• Benefícios: Redução do volume de leite vendido sem processamento, au-
mento das receitas e diversificação da produção.

Discussão da Aplicação das Propostas

A proposta de terceirização do processo de lavagem do caminhão de leite foi aplica-
da de forma que o funcionário que fazia esta atividade continuasse fazendo, mas fora do 
seu expediente de trabalho. Já na proposta de fornecimento de caixas de papelão à empre-
sa, foi trocado o fornecedor cujo qual fornece agora caixas sem moelinhas.
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Com os dados obtidos no mapeamento realizado e também da observação das quan-
tidades de potes mal enchidos ou mal tampados que a envasadeira gerava cada vez que era 
ligada, a direção da empresa orientou e conscientizou os seus colaboradores a trabalharem 
na máquina sempre em três pessoas, assim o processo flui constantemente sem paradas da 
máquina, além de evitar o acúmulo de caixas cheias na mesa, pois elas são levadas direta-
mente à câmara fria.

Para um melhor funcionamento da envasadeira de iogurte, além de se trabalhar em 
três pessoas, a direção da empresa teve que providenciar o conserto da parte responsável 
por tampar os potes grandes de iogurte. Com estas propostas em prática, o processo ficou 
mais dinâmico e os colaboradores se empenharam mais nas suas funções.

Embora ainda leve um tempo para se aplicar as duas propostas aceitas mas ainda 
não implantadas, a empresa já tomou providências para torná-las realidade.

A rotulagem dos potes de iogurte continuará sendo feita manualmente, mas em bre-
ve a empresa prevê eliminar esse processo com a compra de potes que sejam fornecidos 
com o rótulo, e para isso, iniciou um estudo para a criação de um novo layout de rótulo, 
além de um estudo de viabilidade financeira, ambos em fase inicial. 

Para diversificar a produção com a fabricação de queijos, a empresa desenvolveu 
um novo Layout industrial, que além de criar uma nova área para a produção de queijos 
ainda modifica algumas das áreas já existentes na empresa, o que irá mudar em parte a 
forma de trabalho dos colaboradores.

Mapeamento para a verificação dos resultados obtidos

Os resultados obtidos neste trabalho foram verificados a partir da comparação do 
mapeamento atual e anterior do processo produtivo.

Novo Fluxograma do Processo

Com a prática das propostas aceitas pela empresa, o seu processo produtivo passou 
a ser descrito pelo fluxograma da figura 05:
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Figura 05: Novo fluxograma do processo produtivo.

Comparando as figuras 05 e 03, nota-se que o processo de lavar o caminhão não 
existe mais, e também os processos de envase e estocagem de iogurte foram agrupados 
em apenas um. Com as melhorias futuras, o fluxograma do processo produtivo mudará 
novamente, pois não existirá mais o processo de rotulagem dos potes de iogurte e será 
modificado o processo de venda dos produtos do laticínio.
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Mapeamento do Fluxo de Valor Futuro

Com o MFV futuro pode-se ter uma visão geral do processo produtivo e comparar 
de outro ponto de vista como as mudanças afetaram o processo. Assim reduziu-se os esto-
ques intermediários e unificou-se dois processos. (Figura 06).

Figura 06: Novo Mapeamento do Fluxo de Valor para a produção de iogurte em potes pequenos.

Comparando as figuras 06 e 04 nota-se a redução de um processo, o processo de 
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levar ao estoque que agora foi juntado ao processo de envase de iogurte. Observa-se que 
não há mais um estoque intermediário de 50 caixas, pois elas são levadas à câmara fria 
assim que saem da máquina. No processo novo, nota-se que o estoque de leite cru caiu 
de 2500 litros para 2200 litros, devido à mudança na frequência de fornecimento desta 
matéria prima.

Comparando o processo de envase e estoque de iogurte, nota-se que o tempo de 
processamento, o tempo de trabalho disponível e o número de operadores por turno de 
trabalho são inferiores aos dos processos que foram substituídos o que pode ser verificado 
na tabela 02, que compara o novo processo, envase e estocagem de iogurte, aos processos 
por ele substituídos, envase de iogurte e levar caixas de iogurte ao estoque.

Tabela 02: Comparação entre o processo atual de envase e estocagem de iogurte e 
os processos antigos.

 A produtividade não mudou, pois isso se deve ao surgimento de novas esperas, 
mas de uma forma geral houve uma redução dos tempos de Lead time e de valor agregado 
nos processos de produção de iogurte.

Conclusão

O MFV foi importante para detectar as falhas, desperdícios e ociosidades existentes 
no processo produtivo da empresa de laticínios além de proporcionar uma melhor visuali-
zação das atividades de produção de iogurte e de facilitar no desenvolvimento de propos-
tas de melhorias que acarretaram no aumento da competitividade da empresa, redução de 
tempos ociosos e do Lead time.

A partir das melhorias ocorridas no processo produtivo da empresa de laticínios e 
da realização de novos mapeamentos para a verificação dessas melhorias, ocorreu o surgi-
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mento de novas ideias para melhorar ainda mais o processo, assim no decorrer do tempo, 
caso sejam realizados novos mapeamentos, sempre irão surgir novas ideias, o que gera um 
ciclo de melhoria continuada do processo produtivo como um todo, fazendo a empresa 
sempre evoluir e ter mais força para competir e se manter no mercado.

Improving the production process of the dairy industry through process mapping techniques

ABSTRACT: The process mapping is an important technique to identify the critical points 
in the production process identifying failure that can cause not reach the production tar-
gets. This article applied process mapping techniques in a micro dairy industry in order 
to increase productivity and competitiveness. A literature review and information of the 
company was collected. The process data was collected and analyzed to developing a 
flowchart, a Value Stream Mapping (VSM) and related tables. The failures were identified 
and proposals for improvements were made. After the proposals applied, a new process 
mapping was done to check the changes generated in the process. From the new process 
mapping emerged new ideas generating a cycle of lean manufacturing.

KEYWORDS: VSM; SIPOC, Lean manufacturing, Dairy industry
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RESUMO: A partir da padronização das informações por meio da autonomia do INEP e dá 
implantação da LDB de 1996 o Ensino Superior no Brasil experimentou um forte crescimento, 
fato que traz a tona questões relacionadas a legislação, participação do Estado e da iniciativa 
privada, bem como a qualidade e eficiência do sistema de ensino, das IES e dos cursos brasilei-
ros, em resposta a essas demandas o MEC criou um sistema de avaliação ligado aos objetivos  
e metas das IES, influenciado pela economia de mercado e globalização, seguindo tendências 
mundiais tais como, a ampliação da oferta, o financiamento público e a manutenção do contro-
le das IES por meio da iniciativa privada, premissas que deram origem ao PROUNI e ao FIES, 
o presente trabalho compara as IES diante de seu enquadramento jurídico, a luz da legislação 
educacional e tributária e tira conclusões relacionadas a eficiência das IES particulares, com 
fins lucrativos e sem fins lucrativos, ou seja filantrópicas, confessionais e comunitárias, em li-
nhas gerais observa-se que as IES de iniciativa privada se beneficiaram do PROUNI, por meio 
da renuncia fiscal condicionada a adesão ao programa, assim como as IES sem fins lucrativos 
diante dos benefícios ficais relacionados a sua atividade e objetivo social, porem as IES parti-
culares com ou sem fins lucrativos assumem um custo adicional de gestão da informação que 
deve ser analisado de maneira holística, não apenas pelo prisma da economia no recolhimento 
de tributos.      
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Introdução

O Ensino Superior no Brasil padroniza a gestão de informações através da reorgani-
zação do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
No ano de 1972 as informações estratégicas para decisões acerca das políticas de expansão 
e regulamentação do ensino superior foram estruturadas e unificadas, conforme seu histó-
rico o INEP foi transformado em um órgão autônomo, que objetivava realizar levantamen-
tos da situação educacional do país INEP (2013).

A conjuntura econômica durante o período de reorganização política após a abertura 
do regime militar dificultou o avanço do ensino superior conforme afirma Queiroz, Quei-
roz e Vasconcelos (2013) que a crise econômica da “Década Perdida”, caracterizada pelo 
elevado endividamento externo do país e pelas incertezas criadas pelos altos índices de 
inflação, refletiu no ensino superior nos anos 80. 

A expansão do ensino superior como política de Estado ocorre com a estabilidade 
econômica e projeção do país como potencial mercado consumidor, Queiroz, Queiroz e 
Vasconcelos (2013) reforçam que partir da abertura comercial em 1990 e, sobretudo com 
a estabilização monetária em 1994, a demanda por ensino superior aumentou considera-
velmente.

Diante da expansão o inevitável questionamento relacionado à qualidade dando ori-
gem a cultura de avaliação, perseguindo objetivos e metas, que transcendem governos. Da 
busca por eficácia e eficiência por iniciativa do INEP, focado primordialmente nas avalia-
ções internas, surge em 1993 o Programa Nacional de Avaliação das Universidades Brasi-
leiras, (PAUIB), ressaltado por Martins (2010) com objetivo de aperfeiçoar continuamente 
as atividades acadêmicas e administrativas, articulando os processos de modo a atender a 
coerência interna das instituições e externa no seu contexto social de origem. Em sequen-
cia em 1996 o governo cria a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) lei 9394/96 (Brasil, 1996) e 
o Ministério da Educação (MEC) implantou o Exame Nacional de Cursos (ENC - Provão) 
conforme salientam Schwartzman e Schwartzman (2001) amparando a regulamentação, a 
LDB introduziu um processo de avaliação dos cursos de graduação e das próprias institui-
ções de ensino superior condicionando seus credenciamentos e recredenciamentos ao seu 
próprio desempenho nessas avaliações. 

No ano de 2004 após a evolução e continuidade da base constituída pelo PAIUB foi 
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criado o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) em um projeto de 
maior ambição relatado por Polidori, Marinho e Barreyro (2013) como um sistema amplo 
integrado, em três dimensões, instituição, curso e alunos, com o Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (ENADE) como principal instrumento para avaliação dos alunos.

Em âmbito econômico, observa-se a incursão de agentes financeiros, como finan-
ciadores e proprietários de Instituições de Ensino Superior, por associações com mante-
nedoras de instituições de ensino, projetando o Setor de Serviços Educacionais ao pon-
to da captação de recursos privados no Mercado de Capitais, além do grande aumento 
do financiamento público através de mensalidades custeadas diretamente pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES) LEI No 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001 programa do 
Fundo Nacional de Financiamento Estudantil (FNDE), e indiretamente, pelo Programa 
Universidade para Todos (PROUNI) PORTARIA Nº 4.415, DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2004 Altera a Portaria MEC n o 3.964, de 2 de dezembro de 2004, através renuncia fiscal 
concedida através  da imunidade e isenção de tributos federais, em contrapartida a conces-
são de bolsas a alunos de baixa renda.

A evolução provoca a discussão acerca das novas leis e possibilidades e a adaptação 
à nova realidade das instituições de ensino brasileiras, pressionadas pelas demandas do 
mercado, sobretudo pela inovação tecnológica e a globalização que ampliam a oferta acir-
rando a competitividade tendendo a organizar o ensino superior de iniciativa privada como 
setor econômico conforme aponta Garcia (2005) uma conjuntura existente em vários outros 
setores permite prever que, nos próximos anos, três grandes tendências serão observadas 
no mercado da educação superior privada no Brasil, segmentação, profissionalização e 
terceirização. 

A busca por informação e por seu uso adequado pode ser decisiva para a continuidade 
das atividades IES, de modo que a eficácia da atividade fim que é a missão de educar e a 
eficiência financeira necessária para o custeio e manutenção de suas atividades compões as 
premissas fundamentais para sua continuidade, conforme a afirmação de Padoveze (2003), 
a empresa, para ser eficaz junto a sociedade, ou seja, cumprir sua missão, metas e objetivos, 
deve ser eficiente no uso dos recursos, por serem eles do ambiente, e, portanto, da sociedade. 

Diante dessa realidade as IES de iniciativa privada devem se posicionar em relação 
a missão e a eficiência financeira, de modo que a economia no recolhimento de tributos é 
condicionada à opção e caracterização Jurídica conforme o Parecer CNE/CES nº 204/2008 
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Diário Oficial da União 19/11/2008 segmenta, as IES geridas pela iniciativa privada con-
forme a finalidade em Lucrativas, sem fins lucrativos incluindo as comunitárias e confes-
sionais e as filantrópicas, implicando em regimes de tributação distintos.

Legislação do Ensino Superior no Brasil 

A regulamentação do ensino superior, em sua configuração atual se apresenta a par-
tir da Constituição Federal de 1988 (artigos 207, 208, 213 e 218) e da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996). 

Os pilares da (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) LDB dão prioridade a classi-
ficação jurídica das IES, a partir de sua finalidade e em consequência disso seus direitos e 
obrigações legais.

O Art. 19º da LDB classifica o IES (Instituições de Ensino Superior) em duas cate-
gorias administrativas: pública ou privada.  

As IES públicas criadas, mantidas e administradas pelo poder público, federal, mu-
nicipal e estadual.

O Art. 20º da LDB classifica as instituições de ensino de iniciativa privadas con-
forme a seguinte disposição: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e man-
tidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem 
as características dos incisos abaixo.

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas fí-
sicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos 
que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade.

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ide-
ologia específicas e ao disposto no inciso anterior.

IV - filantrópicas, na forma da lei.

A partir da legislação, segundo Shuwartsmam e Suwartsmam (2001) admite-se que 
as IES com fins lucrativos, ou particulares no sentido estrito têm utilidade pública, justifi-
cativa esta, que garante a concessão do direito à exploração econômica por pessoas físicas 
ou jurídicas de iniciativa privada. 
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Embora o Brasil se apresente como o país no mundo onde, em proporção, há o maior 
número de matriculas na rede de ensino superior privada, a participação do setor priva-
do no Ensino Superior é uma tendência mundial, constatada por Castro, Giuntini e Lima 
(2012), Porto e Reginer (2003), Monteiro (2010), Barreyro (2008) e Swartsman (2001), tal 
postura verifica-se também na transição da antiga burocracia estatal ao Estado Gerencial 
caracterizado por Abrúcio, (1998) e Matias Pereira (2008).

A tabela 1 mostra a participação relativa do setor privado e também qualifica o fi-
nanciamento ensino superior como público e privado do entre países membros da OCDE. 

Percentual de matrículas em IES públicas, privadas e governamentais em países 
membros da OCDE selecionados nos anos de 2002 e 2003.

Tabela 1: Percentual de matrículas em IES públicas, privadas e governamentais em 
países membros da OCDE selecionados nos anos de 2002 e 2003

Fonte: INEP - Mapa do Ensino Superior Privado, Barreyro (2008) 

Em consequência da concessão pública da exploração econômica o posicionamento 
do Estado não se limita apenas a regulamentar, mas também busca dar legitimidade a parti-
cipação do setor privado no ensino superior, segundo Shuwartsmam e Suwartsmam (2001): 

É possível argumentar que, em seu conjunto, a legislação vigente, as nor-
mas emanadas do Conselho Nacional de Educação e os atos do Poder 
Executivo têm buscado estabelecer uma posição de equilíbrio entre estas 
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posições extremas. A educação superior continua sendo considerada uma 
função pública, mas não como monopólio, e o setor privado não é mais per-
cebido como mal necessário, e sim como participante legítimo e importante 
para o cumprimento desta missão.

Diante dessa realidade, a manutenção das IES coincide com a busca por eficiência 
financeira e relaciona-se inclusive a economia no recolhimento de tributos, condiciona-
da à opção e caracterização Jurídica conforme o Parecer CNE/CES nº 204/2008 Diário 
Oficial da União 19/11/2008 segmenta, as IES geridas pela iniciativa privada conforme 
a finalidade em Lucrativas, sem fins lucrativos incluindo as comunitárias e confessionais 
e as filantrópicas, implicando em regimes de tributação distintos, como exibe a tabela 2.

Tabela 2: Regimes de tributação distintos. Fonte: Elaboração própria a partir da 
LDB 1996 e Legislação Tributária

Enquadramento Jurídico
COM FINS 
LUCRATI-

VOS

SEM FINS LUCRATI-
VOS

FILANTRÓ-
PICAS

Lei nº 9.394 Lei de Diretrizes 
e Bases Particulares Confecio-

nais
Comunitá-

rias
FILANTRÓ-

PICAS
IRPJ e CDLL sobre Lucro 

Real
Imune / 
Isenta

Imune / 
Isenta IMUNE

SISTEMA S. SAT. SED IMUNE
INSS S. Folha (trabalhador)

INSS S. Folha (patronal) IMUNE

PIS sobre Folha LC N.7 Lei do 
PIS

ISS e IPTU IMUNE IMUNE IMUNE
ITBI IMUNE

Contribuição de Melhorias IMUNE

Cofins RECEITA SUB JUDI-
CE

SUB JU-
DICE IMUNE

PIS sobre RECEITA LC N.7 Lei do 
PIS

IPVA ICMS e IPI (IMPORT) IMUNE IMUNE

Analisando a tabela 2 observa-se um regime tributário diferenciado as IES de inicia-
tiva privada sem fins lucrativos e as IES filantrópicas, possuem um bônus via imunidade 
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e isenção de tributos em contrapartida a um controle estatal mais rígido essa classificação 
pode levar ao distanciamento do objetivo social e a aproximação da exploração econômica 
e mercadológica.

Além da concessão da exploração econômica, a legislação atua também como re-
guladora da ampliação do acesso que passou a ser fomentada pelo financiamento público 
através do custeio de mensalidades a alunos de baixa renda, diretamente pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES) LEI No 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001 programa 
do Fundo Nacional de Financiamento Estudantil (FNDE), e indiretamente, pelo Programa 
Universidade para Todos (PROUNI) PORTARIA Nº 4.415, DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2004 Altera a Portaria MEC n o 3.964, de 2 de dezembro de 2004, por meio de renuncia 
fiscal concedida através  da imunidade e isenção de tributos federais fiscal. (Figura 1)

P R O U N I

Prouni / Impostos Com fins Lucrativos Sem fins Lucrativos Filantrópicas

Obrigações da Adesão 
Art. 8º, Lei nº. 
11.096/2005

01 bolsa para cada 
10,7 estudantes 

regularmente pagantes

01 bolsa para cada 10,7 
estudantes regularmente 

pagantes

01 bolsa para cada

09 estudantes 
regularmente pagantes

Benefícios da Adesão 
Art. 8º, Lei nº. 
11.096/2005

Isenção de IRPJ, 
CSLL, COFINS e PIS

Isenção de IRPJ, CSLL, 
COFINS e PIS

Figura 1: PROUNI. Fonte: PORTARIA Nº 4.415, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
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O processo de avaliação também é objeto da Lei 9394/1996, que evidencia os com-
ponentes das avaliações exigidas pelo MEC na alçada do INEP (Instituto Nacional de Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira), atualmente revisada a partir do SINAES (Sistema Na-
cional de Avaliação do Ensino Superior) criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, 
que organizou um processo dividido em avaliação institucional e avaliação dos cursos.

A avaliação hoje em dia é bastante discutida, é um ponto fraco da legislação, en-
quanto alguns entendem que IES com baixo desempenho qualitativo devem ser punidas, 
outros entendem que a avaliação deve ser formativa e não punitiva, o fato é que as IES com 
baixo desempenho são implicadas em sanções, que vão da diminuição do número de va-
gas ao descredenciamento. Antes disso, porém, são submetidas a prazos para diligências, 
incluindo visitas in loco e intervenção corretiva do MEC nos processos administrativos.

Essa postura leva ao questionamento referente a sobreposição da legislação por atos 
normativos de autorização e avaliação conforme observado por Fagundes, Covac, Silva (2012)  

(...) os mecanismos de regulamentação setorial das instituições de ensino 
superior no Brasil se confundem com os mecanismos de autorização e ava-
liação destas, empregados pelo Ministério da Educação (MEC), em uma 
sistemática que atribui grande poder aos atos normativos expedidos pelo 
MEC, os quais muitas vezes se chocam com as próprias Leis instituidoras 
(LDB e Sinaes) (...)

A revisão e a atualização da legislação principal ocorrem por meio da edição de inú-
meras Medidas Provisórias, Decretos, Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de 
Educação, Conselhos Profissionais, segundo Shuwartsman e Shuwartsman (2001) 

Esta enorme quantidade de normas que se sucedem permanentemente torna 
impossível qualquer tentativa de sistematizar o marco normativo relativo 
ao ensino superior privado, exceto em suas linhas mais gerais, ou em rela-
ção a questões muito específicas.

Avaliação do Ensino Superior no Brasil 

  Além da preocupação com a finalidade, a sustentação da expansão e a manutenção 
da qualidade também fazem parte do escopo da legislação, em um cenário mundial projeta 
a busca por universalização da oferta do ensino superior.

A imperativa expansão com garantias mínimas de qualidade provocam reflexões e 
ações que culminam na racionalização da aplicação dos recursos financeiros direcionados 
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a eficiência das políticas públicas, levando a revisão da postura do Estado frente aos de-
safios atuais do ensino superior, nesse sentido o cenário segundo Nascente (2010 p. 45) 
desloca o papel do Estado de supervisor para regulador, por meio da criação e manutenção 
de um sistema de auto avaliação, que garanta os mínimos padrões de qualidade das IES, 
compatíveis com as demandas sociais econômicas. 

Nesse sentido, colaborando com a autora observa-se a ocorrência da convergência 
de interesses mediante a criação de uma política pública envolvendo o Estado e a socieda-
de, na intenção de promover ao mesmo tempo a expansão quantitativa e a manutenção da 
qualidade conforme a afirmam Fagundes, Covac e Silva (2012 p.60)

A partir da premissa que emerge da colaboração entre Estado e Sociedade, 
igualmente emerge a necessidade de que a educação superior seja objeto 
de constante avaliação. A importância da avaliação da educação superior 
advém do próprio ato educativo e seus vários procedimentos sistemáticos.

Reafirmando a posição do Estado, frente à necessidade da manutenção da qualidade, 
e a concessão da exploração econômica Shuwartsman e Shuwartsman (2001) defendem 
que: “A busca de lucro nos empreendimentos educacionais não é mais percebida como 
antagônica, em princípio, aos fins da educação, ainda que possa vir a sê-lo na prática e 
daí a necessidade de sistemas públicos de acompanhamento e avaliação de qualidade e 
resultados”.

Colaborando com Shuwartsman e Shuwartsman (2001) Castro, Giuntini e Lima. 
(2012) entendem que a ampliação do sistema e a busca por eficiência da gestão financeira 
não garantem a qualidade e o valor agregado aos serviços educacionais, mas, segundo os 
autores não é a exploração econômica da atividade que gera a ineficiência do sistema e 
resultados ruins nas avaliações.

O processo de avaliação como vimos a partir do tópico anterior inicia-se por meio da 
aplicação da Lei 9394/1996, que evidencia os componentes das avaliações exigidas pelo 
MEC na alçada do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 
executadas especificamente pelo SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Su-
perior) criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que criou um processo dividido 
em avaliação institucional, avaliação dos cursos e avaliação discente. 

A avaliação institucional é composta por dez dimensões: Missão e Plano de Desen-
volvimento Institucional, Política de Ensino, Política de Pesquisa, Extensão e Pós-Gra-
duação, Responsabilidade Social, Comunicação com a Sociedade, Política de Pessoal e 
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Plano de Carreira, Infraestrutura Física, Planejamento de Avaliação, Política de Atendi-
mento aos Estudantes e Sustentabilidade Financeira. Os dados são coletados na ocasião 
da aplicação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, (ENADE) informados 
pelas instituições no Censo da Educação Superior, no Cadastro de Cursos e Instituições 
e pelas Comissões Permanentes de Avaliação (CPAs), com atuação autônoma em cada 
instituição.

 A avaliação do curso é composta por: Organização Didática e Pedagógica, Perfil 
Docente, Instalações Físicas e Avaliação Discente através do ENADE, que consiste em 
uma prova objetiva, aplicada aos formandos dos cursos, contemplando os conteúdos 
ministrados em função dos respectivos currículos. 

As informações apresentadas na figura 2 comparam resultados das avaliações rea-
lizadas por instituições brasileiras financiadas com recursos públicos e privados em dife-
rentes categorias administrativas, exibindo resultados muito próximos. 

Figura 2: ENADE institucional e Índice Geral de Cursos 2011 (IGC). Fonte: Avaliação do Ava-
liação do Ensino Superior, Castro Giuntini e Lima (2012)

Na prática a avaliação de instituições, e regulamentação do Ensino Superior ocorre 
por meio do Estado e também mercado, porque grande parte dos itens da avaliação pro-
posta pelo MEC são valores percebidos por seu público alvo, ou seja, por seus alunos e 
por pessoas que podem ser consideradas “clientes” atuais ou futuros das instituições de 
ensino, de maneira que a intervenção Estatal, no sentido de que o resultado da regulação 
também é usado como referência de imagem, qualidade e posicionamento, compilados no 
Status das IES. 
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Nesse contexto a submissão às avaliações do MEC, também serve como instrumen-
tos de melhoria contínua das IES, exibindo oportunidades de aprimoramento da qualidade 
do ensino entregue aos alunos e a sociedade.

Além de instrumento de melhoria contínua as avaliações também podem apontar as 
deficiências das IES, tais deficiências de acordo com os instrumentos de avaliação oficial 
podem qualifica-las em padrões abaixo do mínimo proposto pelo MEC, tais implicações 
levam a sanções, que vão da diminuição do número de vagas ao descredenciamento. Antes 
disso, porém, são submetidas a advertências, prazos para diligências, incluindo visitas in 
loco e intervenções corretivas em seus processos administrativos. 

Apesar das controvérsias a respeito da eficácia desse sistema, principalmente devi-
do a sua variância diante do universo grande e diverso do nosso sistema federativo, e do 
recente histórico de aplicação, a tendência é de continuidade e aprimoramento tal como 
destacado por (CASTRO, GIUNTINI e LIMA 2012).

O recente histórico de avaliações tende a aprimorar-se à medida que surjam ques-
tionamentos, um dos principais é o uso do resultado das avaliações como diferencial com-
petitivo. A citação abaixo se refere à acurácia da avaliação, a representatividade do seu 
resultado diante da multiplicidade de indicadores agregados em um único índice e seu 
resultado final.

No caso do ranking das IES, outro problema é o fato dele ser formado por 
vários componentes que são compilados num único indicador. Devido à 
falta de justificativa para os pesos atribuídos aos diferentes componentes e 
o fato da classificação final ser sensível a ponderações diferentes, a escolha 
ad hoc torna questionável a utilidade do resultado final encontrado. (AN-
DRADE, 2011, p. 21).

As controvérsias acerca das avaliações não anulam sua relevância, porém, tão im-
portante quanto os indicadores do ENADE e IGC, uma política interna de qualidade bem 
estruturada proposta pela CPA, focada na auto avaliação e no valor percebido pelos clien-
tes internos e externos, ou seja, alunos, professores e funcionários; é necessária.

A articulação entre a avaliação e o planejamento estratégico permite o dire-
cionamento do processo de tomada de decisões, pois a avaliação é mais que 
um conjunto de dados aleatórios, é parte de um processo maior de tomada 
de decisão de mudança organizacional. (STORANI e SENO, 2010, p. 260).

Essa tônica evidencia a intenção da valorização da gestão da qualidade, a partir dos 



Luís Felipe Hortenzi Vilela Braga | Luís Felipe Trombelli de Hanai

156 Multiciência, São Carlos, 14: 145 - 162, 2016

processos internos das IES, orientando a Gestão Estratégica fundamentada nas exigências 
das partes interessadas, além das políticas públicas nacionais do Ensino Superior.

Aspectos Tributários e Gerenciais

De acordo com a caracterização jurídica mencionada acima, entre os possíveis bene-
fícios fiscais concedidos destacam-se entre eles a imunidade e isenção, que são institutos 
diferentes, apesar de terem resultados parecidos, ou seja, a não tributação.   

Nesse passo conforme Machado (2010, p. 300) a imunidade é uma regra que advém 
da própria Constituição, dentro das chamadas “limitações ao poder de tributar”. Significa 
que o legislador está impedido de definir como Hipótese de Incidência Tributária aquilo 
que é imune. Já a Isenção decorre da lei, trata-se de uma das causas de exclusão do crédito 
tributário, conforme se verifica no Código Tributário Nacional. 

Dessa forma as vantagens financeiras decorrentes dos regimes de tributação em con-
sequência da extensa imunidade das Instituições Filantrópicas, das Imunidades e Isenções 
das IES sem fins lucrativos e dos benefícios da adesão ao PROUNI das Instituições lucra-
tivas e também das sem fins lucrativos. 

Nesse contexto fica evidente a necessidade dos conceitos de origem do planejamen-
to tributário conforme Carvalho (2007) elisão tributária é o ato que tem a finalidade evitar 
o surgimento da obrigação tributária, e por evasão tributária uma modalidade ilícita de 
frustrar o pagamento de um tributo devido. 

Diante dessa ótica o planejamento tributário dá aos gestores das IES lucrativas e 
sem fins lucrativos o poder de decisão entre aderir ou não ao PROUNI. Porém opção pela 
adesão ao PROUNI e redução da carga tributária com amparo jurídico e a isenção e imuni-
dade das IES filantrópicas e sem fins lucrativos não devem ser os únicos aspectos a serem 
considerados, a comunicação entre a instituição e o órgão reguladores e fiscalizadores 
demanda um grande aparato técnico e funcional conforme relata Peleias (2012) existem 
várias dimensões a serem analisadas e ajustadas para que se alcancem os resultados espe-
rados, tais como a quantidade de pessoas envolvidas, de processos afetados, de pessoas 
afetadas e os sistemas de informações gerenciais.

Portanto os aspectos gerenciais acima citados sofrem efeitos diretos das leis que 
regulamentam a atuação das entidades sem fins lucrativos a Lei n.º 8.742 que define os 
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objetivos da assistência social e das Leis n.º 12.101/2009 e 12.868/13 que descentralizam 
a Certificação de Beneficência e Assistência Social (Cebas), de acordo com a competência 
ministerial, além da prestação de contas em observância a NBC TE Entidade sem finalida-
de de lucro, por meio de relatórios contábeis específicos para entidades do terceiro setor.

Os enquadramentos jurídicos e consequentemente direitos e obrigações subjacentes 
evidenciam a tendência da liberalização do ensino superior, enunciado abaixo:

Pelas estatísticas oficiais 12% das IES são públicas, das particulares 34% 
declaram-se com fins lucrativos, nota-se que esse número vem crescendo 
rapidamente. Ao que parece, isso reflete controles burocráticos mais se-
veros para IES sem fins lucrativos, visando que não estão nessa categoria 
apenas para se evadir de impostos. Algumas IES acham mais conveniente 
pagar os impostos para se verem livres do controle governamental (CAS-
TRO, GIUNTINI e LIMA 2012).

Contribuindo com o enunciado, enfatizando a gestão da IES como um sistema 
aberto são observadas as principais tendências na continuidade suas atividades conforme 
Capelato (2011) até quinze anos atrás, o espírito empreendedor era o grande diferencial 
competitivo de uma IES; hoje, é a capacidade de entender e gerir todas suas áreas críticas: 
acadêmica, regulatória, econômica, mercadológica e tecnológica.

Considerações Finais

Desde o período da redemocratização o ensino superior no Brasil passou por trans-
formações influenciadas pela economia de mercado e globalização, seguindo tendências 
mundiais tais como ampliação de oferta, financiamento público e manutenção do controle 
das IES por meio da iniciativa privada. 

Diante da expansão da oferta e da tendência a liberalização o papel do Estado que se 
modifica gradualmente de regulador a avaliador, o desempenho das IES nas avaliações, ser-
ve como parâmetro para concessão da exploração econômica da atividade de serviços edu-
cacionais em observância a uma legislação sofisticada, de difícil entendimento e aplicação.

A comprovação do objetivo social, das IES filantrópicas e sem fins lucrativos é 
cobrado com maior rigor e transparência na prestação de contas, por meio da legislação 
específica de entidades do terceiro setor e do ministério da educação, ao mesmo tempo em 
que enfrentam a competição por recursos e alunos.
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As instituições com fins lucrativos diante dos aspectos tributários, obtiveram maior 
competitividade após a criação do PROUNI, que da chance de compensar tributos sobre 
o lucro por meio de renuncia fiscal, concedida através da imunidade e isenção de tributos 
federais, em contrapartida a concessão de bolsas a estudantes de baixa renda, porem tanto 
a adesão ao PROUNI quanto a opção pelo enquadramento jurídico devem levar em conta 
além dos aspectos jurídicos e tributários, um sistema de gestão de informações que envol-
va o posicionamento frente aos competidores, analise do custo de implantação e manuten-
ção, controles internos e a prestação de contas aos agentes reguladores. 

Comparative analysis of the legal framework of institutions of higher education initiative 
of private law before tax and educational

ABSTRACT: From the standardization of information through the autonomy of INEP and 
gives implementation of the LDB of 1996 Higher Education in Brazil has experienced 
strong growth, a fact that brings up issues related to legislation, participation of the state 
and the private sector, as well as quality and efficiency of the education system, the IES 
and Brazilian courses in response to these demands MEC created an evaluation system on 
the objectives and goals of the IES, influenced by the market economy and globalization, 
following global trends such as the expansion of supply, public financing and maintenan-
ce of the control of IES by the private sector, assumptions that gave rise to PROUNI and 
FIES, this study compares the IES before its legal framework, the light of educational 
legislation and tax and draws conclusions concerning the effectiveness of private HEIs, for
-profit and non-profit, or charitable, religious and community, in general it is observed that 
the private HEI benefited PROUNI through the conditional tax renounces membership 
the program, as well as non-profit HEI before you stand benefits related to their activity 
and social objective, however private HEIs with non-profit or assume an additional cost 
of information management that should be analyzed holistically, not only by prism of the 
economy in tax collection.

KEYWORDS: PROUNI, ENADE, Information management.
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RESUMO: Mastite é o processo inflamatório da glândula mamária, geralmente causa-
da por bactérias. Este estudo teve como objetivo determinar a eficácia do tratamento da 
mastite subclínica em ovelhas causada por diferentes espécies de Staphylococcus coa-
gulase-negativos. Foram utilizadas 584 amostras de leite de ovelhas, das raças Santa 
Inês e Morada Nova. Os resultados mostraram que a espécies que mais prevaleceram, 
tanto no grupo sem tratamento quanto no grupo com tratamento intramamário foi de 
Staphylococcus xylosus. A reinfecção das metades mamárias das ovelhas foi frequente, 
de acordo com a metodologia utilizada para a identificação dos SCN. As novas infec-
ções impediram uma melhor eficácia do tratamento intramamário, apesar do grupo 
tratado ter apresentado um maior percentual de curas. 
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Introdução

A ovinocultura nos últimos anos tem se apresentado como alternativa relevante para 
a atividade pecuária, ocupando posição de destaque no cenário nacional, com rebanho 
efetivo superior a 17 milhões de animais. Dentre as regiões brasileiras, destaca-se a Su-
deste com o maior índice de expansão do rebanho (56,3%) no período de 2003 a 2011, 
possuindo efetivo de 771.190 animais, dos quais 58,6% estão no Estado de São Paulo 
(ANUALPEC, 2013). 

A mastite é uma doença em ovelhas de grande importância para o sistema de produ-
ção de leite (OMALEKI et al., 2010), resultante da relação entre três fatores: resistência do 
hospedeiro, agente etiológico e ambiente (CARNEIRO; DOMINGUES; VAZ, 2009).  É 
classificada em dois tipos, clínica e subclínica, a depender da gravidade da inflamação. A 
clínica apresenta sinais visíveis de sua manifestação no úbere, já a subclínica só é detecta-
da a partir de testes prévios como a contagem de células somáticas e o California Mastitis 
Test (CMT). Considerada um entrave na criação de ovelhas, a mastite causa prejuízos eco-
nômicos e diminuição na produção de borregos, devido ao comprometimento funcional da 
glândula mamária (WATSON; BUSWELL, 1984; COSTA et al., 2001). 

As alterações do tecido mamário causadas pela mastite em ovelhas provocam não 
somente a redução da produção de leite e de borregos, mas também se refletem no con-
teúdo celular e nas características físico-químicas do leite, comprometendo a qualidade 
nutricional para a alimentação dos borregos (SANTOS et al., 2007). 

Assim como em outras espécies animais, a mastite em pequenos ruminantes de-
senvolve-se principalmente quando os micro-organismos conseguem romper as barreiras 
de defesa imunológica do animal. Normalmente, o ingresso dos agentes microbianos ao 
interior do úbere ocorre pelo óstio do teto, podendo colonizar apenas a membrana mucosa 
da cisterna do teto ou até mesmo progredir por toda a glândula mamária (RADOSTITS et 
al 2007). 

 A incidência da doença varia de acordo com o tipo de criação, condições de higie-
ne e fatores predisponentes (LUCHEIS et al., 2010). Entre as medidas preventivas contra 
a mastite, o uso de antimicrobianos é um método preventivo e curativo da doença (PETRI-
DIS et al., 2013). Este estudo teve como objetivo determinar a eficácia do tratamento da 
mastite subclínica em ovelhas causada por diferentes espécies de Staphylococcus coagula-
se-negativos. 
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Material e métodos 

Local e características do rebanho 

O estudo foi realizado em um rebanho da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada 
no município de São Carlos, estado de São Paulo. Foram colhidas 584 amostras de leite 
ovelhas das raças Santa Inês e Morada Nova. Os animais foram distribuídos em dois gru-
pos: G1 (n=16), sem tratamento; e G2 (n=31), com tratamento intramamário por meio do 
antimicrobiano cloxacilina, efetuado antes da secagem das ovelhas.

Colheitas de amostras de leite 

As amostras de leite foram colhidas após o exame físico da glândula mamária e a 
higiene das mãos do ordenhador com água, sabão e álcool 70%, além da antissepsia dos 
tetos com álcool 70%. Para a realização do teste de CMT foi coletado um volume de 2ml 
de leite, enquanto outros 60ml foram coletados em frascos plásticos contendo o conser-
vante bronopol para a realização da contagem de células somáticas. Coletou-se também 
um volume de aproximadamente 4 ml de leite de cada glândula mamária em tubos de 
vidro esterilizados com tampas rosqueáveis, em duplicatas para a realização dos exames 
microbiológicos no Laboratório de Microbiologia da Embrapa Pecuária Sudeste.  

California Mastitis Test e contagem de células somáticas 

Para a realização do teste de CMT, misturou-se 2ml de leite de cada mama da ovelha 
com 2ml do reagente de CMT, um detergente aniônico neutro. Procedeu-se a homoge-
neização da mistura e observou-se os resultados de acordo com o grau de viscosidade: 
negativo, fracamente positivo (1+), positivo (2+) ou fortemente positivo (3+) (SCHALM; 
NOORLANDER, 1957). 

As amostras para a realização da contagem de células somáticas foram encami-
nhadas para laboratório de referência da área de qualidade do leite da Clínica do Leite, 
na cidade de Piracicaba, São Paulo, onde realizou-se os procedimentos de contagem em 
aparelho eletrônico Somacount 300, pelo método de citometria de fluxo.
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Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de microbiologia da 
Embrapa Pecuária Sudeste. As amostras de leite foram semeadas com alça de semeadura 
esterilizada sobre a superfície de placas de Petri contendo ágar-sangue a 5% e incubadas 
em condições de aerobiose a 37o por 24/48 horas. 

As amostras que apresentaram crescimento foram submetidas à análise macroscó-
pica e microscópica das colônias bacterianas, com identificação dos microrganismos con-
forme as características morfo-tintoriais e bioquímicas (KONEMAN et al., 2008). Em 
seguida as colônias foram transferidas para o meio líquido de enriquecimento Brain Heart 
Infusion (BHI) e incubadas por 24 a 48 horas a 37ºC. As colônias identificadas como cocos 
Gram-positivos e catalase-negativas foram diagnosticadas como o gênero Streptococcus 
spp. As colônias identificadas como cocos Gram-positivos e catalase-positivas foram sub-
metidas à prova da coagulase lenta com plasma de coelho liofilizado, para diferencia-
ção entre Staphylococcus coagulase-positivos (SCP) e Staphylococcus coagulase-nega-
tivos (SCN), sendo este considerado a maior causa de infecções em mastite subclínicas, 
(HUESTON et al., 1989), porém outros autores relatam a presença desses agentes no leite 
de ovelhas sem mastite (BATAVANI et al., 2003; FTHENAKIS; JONES, 1990).

Staphylococcus coagulase-negativos foram submetidos ao teste de sensibilidade à 
furazolidona a partir da técnica de difusão em disco (BAUER, et al., 1966) em placas de 
ágar Müeller-Hinton. Após 24 horas de incubação a 37oC aferiu-se os halos de inibição 
formados em torno dos discos antimicrobianos, segundo o “National Committee for Clini-
cal Laboratory Standards” (NCCLS, 2005).  

A identificação das espécies de SCN foi realizada por meio das provas de fermen-
tação de açúcares, seguindo o fluxograma de identificação de espécie (Figura 1) proposto 
por Kloos e Schleifer (1975). Conforme a obtenção dos resultados, outras provas comple-
mentares foram utilizadas, como a de redução de nitrato e caracterização da hemolisina 
(CUNHA et al., 2004). 
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Figura 1. Fluxograma para identificação de espécies de Staphylococcus coagulase-negativos. 
Mal: maltose; Mtl: manitol; Xyl: xilose; Ara: arabinose; Suc: sacarose; Tre: trealose; Xtl: xylitol;  Lac: 
lactose; Fru: frutose; Rib: ribose; Nit: nitrato; Hem: hemólise. +: positivo; -: negativo.

Análise Estatística

As taxas de cura nos dois grupos foram comparadas por meio do Teste de Qui-qua-
drado (P≤0,05). 
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Resultados e discussão 

Amostras de leite de mamas positivas (Figura 2) e negativas ao teste de CMT foram 
coletadas em para as análises microbiológicas. Estas amostras foram encaminhadas ao labo-
ratório de microbiologia da Embrapa Pecuária Sudeste na cidade de São Carlos, São Paulo. 

Figura 2. Exemplos de reações positivas no teste de CMT

Nas amostras de leite coletadas foram observadas as características macroscópi-
cas das colônias (Figura 3), como morfologia, produção de hemólise, com identificação 
dos micro-organismos segundo as características morfotintoriais (Figura 4) e bioquímicas 
(Figuras 5 e 6) (KONEMAN et al., 2008). Nas amostras de leite com identificação de 
Staphylococcus coagulase-negativos observou-se a sensibilidade ao antimicrobiano Fura-
zolidona, realizado para diferenciar o gênero Staphylococcus de Micrococcus (Figura 7), 
sendo as cepas consideradas sensíveis quando o halo era ≥ 15mm e resistentes quando o 
halo era ≤ 14mm (BAKER, 1984).
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Figura 3. Colônias que cresceram em meio de cultivo, sugestivas de Staphylococcus spp.

 

Figura 4. Prova da coloração de Gram, com colônias características de Cocos Gram – positivos
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Figura 5. Prova da catalase ilustrando resultado negativo (A) e positivo (B).

 

Figura 6. Prova da coagulase lenta com plasma de coelho, com amostra positiva (A) e amostra 
negativa (B).

A

A

B

B
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 Figura 7. Teste de sensibilidade ao antimicrobiano. A imagem mostra um exemplo de microrga-

nismo sensível ao antimicrobiano, sendo o disco da direita considerado sensível.  

Para a identificação das espécies utilizou-se a prova de fermentação dos seguintes 
açúcares (Figura 8): xilose, arabinose, sacarose, trealose, manitol, maltose, lactose, xilitol, 
ribose e frutose, que mostra a mudança de coloração dos tubos conforme resultado posi-
tivo. A mudança de coloração ocorre devido às bactérias serem fermentadoras de glicose, 
ou seja, os microrganismos que fermentam a glicose produzem uma variedade de ácidos, 
e estes fazem com que mude a cor do meio de vermelho para amarelo. 

Figura 8. Teste de fermentação dos açúcares 

Conforme a obtenção dos resultados obtidos através do fluxograma, realizou-se a 
caracterização da hemolisinas e a prova de redução do nitrato (Figura 9), não ocorrendo à 
coloração vermelha, o nitrato não foi reduzido.
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Figura 9. Prova de redução de nitrato. Ao lado direito temos um resultado positivo, e ao lado 
esquerdo temos um resultado negativo. 

As espécies identificadas antes dos tratamentos em G1 e G2, com respectivos per-
centuais de isolamentos estão apresentadas na Figura 11. 

Figura 10. Espécies de Staphylococcus coagulase-negativos identificadas nos grupos G1, sem 
tratamento e G2, com tratamento intramamário, antes da avaliação da evolução da doença em metades 

mamárias tratadas e não tratadas. 
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Conforme ilustra o gráfico (Figura 10), a espécie que mais prevaleceu, tanto no 
grupo G1 quanto no grupo G2 foi S. xylosus. S. epidermidis foi encontrado somente no 
grupo sem tratamento, enquanto que S. saprophyticus somente no grupo com tratamento 
intramamário.  

Staphylococcus coagulase-negativos são os maiores causadoras da mastite subclíni-
ca (CAVALCANTE, 2008). Essa afirmação corrobora com os resultados da pesquisa e de 
outras similares, nos quais o Staphylococcus coagulase negativos foi o microrganismo com 
maior freqüência em ovelhas com infecção intramamária subclínica (COUTINHO et al., 
2006).  Alterações histológicas na glândula mamária infectada de ovelhas e na composição 
do leite em animais infectados por Staphylococcus coagulase negativos têm sido reportada 
a fêmeas ovinas com mastite (FTHENAKIS e JONES, 1990; BURRIEL, 1997). Esses 
dados refletem a patogenicidade do Staphylococcus coagulase negativo para a glândula 
mamária ovina, levando a casos de mastite clínica ou subclínica, de difícil tratamento no 
decorrer da lactação (LAM, 1996).

Diferentes autores têm assinalado a similaridade de linhagens de Staphylococcus 
sp. de casos de mastite subclínica e de espécies isoladas no ser humano (COUTINHO et 
al., 2006). Esses achados indicam que o ser humano pode ser considerado uma fonte de 
infecção do grupo de microrganismos para a glândula mamária (SILVA et al., 2004), visto 
que o microrganismo pertence à microbiota normal da pele e trato respiratório do ser hu-
mano (DEVRIESE et al., 1985).   Segundo Leitner et al. (2008), SCN também são facil-
mente encontrados nas mãos dos ordenhadores.  De acordo com Scott e Murphy (1997), 
Staphylococcus coagulase-negativos também são isolados da superfície cutânea do teto de 
animais sadios, ou seja, os microrganismos podem ser disseminados no rebanho através 
dos equipamentos de ordenha.

A incidência de espécies de Staphylococcus coagulase-negativos, com potencial en-
terotoxigênico, como S. capitis, S. cohnii, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. 
saprofphyticus e S. xylosus, pode apresentar um risco em potencial de produção de entero-
toxinas no produto final derivado do leite e da carne do animal, sob condições adequadas 
de temperatura, pH, disponibilidade de oxigênio, atividade de água e concentração de 
cloreto de sódio, então recomenda-se que não sejam ignoradas a presença de espécies de 
Staphylococcus coagulase-negativos em investigações de casos suspeitos de intoxicação 
estafilocócica, uma vez que este grupo de bactérias, estando presente no alimento, oferece 
risco de causar intoxicação ao consumidor (BORGES; NASS; PEREIRA; ANDRADE; 
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KUAYE, 2008)

Segundo Koneman (2008) a presença de SCN como S. simulans no leite pode in-
dicar contaminação do leite pela manipulação do homem, pois são espécies encontradas 
naturalmente na pele e mucosas de humanos, inclusive em infecções, como é o caso do S. 
schleiferi subsp. schleiferi.

Alguns autores relatam a prevalência de S. epidermidis em leite de ovelhas (ARIZ-
NABARRETA, et al., 2002) e cabras (MORONI et al., 2005). No entanto, Chaffer et al. 
(1999) e Taponen et al. (2006) relataram abundância de outras espécies, como S. simulans, 
S. chromogenes e S. haemolyticus em bovinos.

No grupo não tratado (G1) seis (37,5%) animais apresentaram cura espontânea, en-
quanto em G2 17 (54,8%) animais foram curados após o tratamento (P=0,4129) (Figura 
12), porém não houve diferença estatística, ou seja, o tratamento com o antimicrobiano 
não apresentou eficácia, apesar dos do grupo tratado apresentar uma maior taxa de cura.  

Figura 11 – Taxas de cura em metades mamárias não tratadas e tratadas. 

No grupo controle, 50,0% das metades mamárias infectadas por S. xylosus, a espé-
cie de maior ocorrência apresentaram recuperação espontânea na lactação seguinte. De-
preende-se que o próprio animal combateu a bactéria que causou a doença. Nas metades 
tratadas com cloxacilina infectadas por S. xylosus antes da secagem, o percentual de cura 
foi de 62,5%. Dentre as metades mamárias infectadas por S. warneri, a segunda espécie de 



EFEITOS DO TRATAMENTO ANTIMICROBIANO DA MASTITE SUBCLÍNICA OVINA AO FINAL DA LACTAÇÃO 
SOBRE DIFERENTES ESPÉCIES DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE-NEGATIVOS

Multiciência, São Carlos, 14: 163 - 180, 2016 175

maior ocorrência, nenhuma apresentou cura em ambos os grupos. Nos grupos sem e com 
tratamento antimicrobiano, apenas uma metade mamária dentre as não curadas apresentou 
manutenção da mesma espécie estafilocócica na lactação seguinte, S. xylosus em G1. Em 
todos os demais casos houve mudança da espécie, ou seja, uma reinfecção (Quadros 1 e 2). 

Quadro 1. Evolução dos casos de mastite de acordo com as espécies de Staphylo-
coccus coagulase-negativos no grupo sem tratamento. 

1Não identificou-se a espécie através das técnicas utilizadas, recomenda-se o uso de 
técnicas moleculares para a identificação. 

A espécie que mais prevaleceu na reinfecção do grupo G1 foi S. xylosus. Esse resul-
tado condiz com os resultados obtidos por Pilon et al. (2014), onde a espécie predominante 
foi S. xylosus. 



Nahryda S. S. Lopes | Carolina O. Vaso | Guilherme A. F. Junior | Lucas E. Pilon | Cíntia A. M. Pereiras | Luiz F. Zafalon

176 Multiciência, São Carlos, 14: 163 - 180, 2016

Quadro 2. Evolução dos casos de mastite de acordo com as espécies de Staphylo-
coccus coagulase-negativos no grupo com tratamento intramamário. 

1Não identificou-se a espécie através das técnicas utilizadas, recomenda-se o uso de 
técnicas moleculares para a identificação. 

Conforme a tabela do grupo G2, as espécies que mais prevaleceram foram S. xylosus 
e S. simulans, estes resultados estão de acordo com Radostits et al. (2002), que relata que 
S. xylosus e S. simulans são as espécies mais freqüentemente isoladas a partir de casos de 
mastite subclínica em ovelhas. 

Por fazerem parte da microbiota, Staphylococcus coagulase negativos foram con-
siderados por muito tempo de pouca importância clínica, entretanto, durante as últimas 
duas décadas a ocorrência desses micro-organismos vem aumentando e eles passaram a 
ser reconhecidos como agentes oportunistas causadores de infecções hospitalares e comu-
nitárias (BARRETO; PICOLI, 2008).

Recomenda-se o uso de técnicas adicionais para a identificação de SCN devido ao 
grande número de espécies não identificadas, como por exemplo, técnicas moleculares.
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Conclusões 

A reinfecção das metades mamárias das ovelhas foi frequente, de acordo com a 
metodologia utilizada para a identificação dos SCN. As novas infecções impediram uma 
melhor eficácia do tratamento intramamário, apesar do grupo tratado ter apresentado um 
maior percentual de curas. 
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RESUMO: Produtos saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, de-
sinfecção ou desinfestação de ambientes e superfícies ou tratamento de água, incluindo inseti-
cidas, raticidas, desinfetantes, detergentes e são classificados de acordo com o grau de riscoe 
finalidade de uso. O uso incorreto desse tipo de material, bem como a utilização de produtos 
sem qualquer controle de produção ou qualidade, pode trazer sérios danos à saúde do usuário 
além da possibilidade de carregar microrganismos nocivos para o local de sua aplicação. Por 
essa razão, todos os produtos nacionais e importados devem seguir rigorosos processos de 
produção, controle de qualidade e serem certificados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) através da legislação vigente. O objetivo geral desse trabalho foi de ava-
liar a eficácia de alguns produtos saneantes comercializados na cidade de São Carlos-SP. Na 
análise química os produtos foram analisados em relação a rotulagem, pH e princípio ativo e, 
na análise microbiológica, amostras coletadas de um ambiente foram semeadas e incubadas a 
37º C e analisadas após 24 e 72 horas.
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Introdução 

Os produtos utilizados diariamente com a finalidade de facilitar a limpeza e a con-
servação dos ambientes, sejam residenciais, comerciais ou hospitalaressão denominados 
“saneantes”. Eles são responsáveis por eliminar a sujeira, os germes e as bactérias em 
determinados locais, evitando infecções provocadas pelos microrganismos. Esse tipo de 
produto foi desenvolvido pela necessidade de diminuir o esforço empregado no processo 
de higienização e limpeza de ambientes. Com o passar do tempo, porém, o foco tornou-
se em melhorar a eficácia de tais produtos, adicionando substâncias químicas que podem 
agredir o meio ambiente e a saúde humana caso sejam utilizados e descartados de maneira 
incorreta (SANTOS, 2011).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável por 
registrar e notificar esses produtos antes de serem comercializados, observando os critérios 
de qualidade, eficácia e segurança ao consumidor final.  Também estabelece os padrões 
para os compostos usados na formulação dos produtos. Tais compostos não devem apre-
sentar efeitos carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos e são classificados de acordo 
com o grau de risco e finalidade de uso.

De acordo com a Resolução RDC nº184 de 22 de outubro de 2001 da ANVISA, os 
produtos saneantes são definidos como substâncias ou preparações destinadas à higieni-
zação, desinfecção ou desinfestação domiciliar, coletivos ou públicos, em lugares de usos 
comum e no tratamento de água. Estão contidos nessa classe de produtos: detergentes e 
seus congêneres, alvejantes, desinfetantes, desodorizantes, esterilizantes, algicidas e fun-
gicidas para piscinas, água sanitária, produtos biológicos, inseticidas, raticidas, repelentes, 
dentre outros. No Brasil a comprovação da eficácia de um produto saneante é um requisito 
para que o produto seja registrado, tenha controle e seja fiscalizado pela ANVISA. 

Atualmente, sabemos que os microrganismos estão presentes em vários ambientes 
e objetos inanimados. Em geral, apenas uma pequena parte deles é classificada como pa-
togênica (que causam doenças) ao homem. A transmissão desses microrganismos se dá 
por meio de contato direto ou indireto com pessoas ou objetos contaminados, através de 
gotículas de secreções respiratórias e pelo ar e pode acarretar diversos problemas, como 
por exemplo, infecções.

A desinfecção é um processo físico ou químico muito utilizado na higienização, e 
é capaz de eliminar a maioria dos microrganismos patogênicos encontrados em objetos e 
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superfícies. Sua eficácia pode ser alterada por diversos fatores, por exemplo, a concentra-
ção da solução, pH e temperatura. Os desinfetantes, também chamados de “desinfetantes 
de uso geral”, de acordo com a ANVISA, contêm substâncias microbicidas e apresentam 
ação letal a microrganismo não esporulados. Dentre tais substâncias estão: cloro, iodo, 
quaternário de amônio e formaldeído, por exemplo. Por isso, o uso dos produtos saneantes 
é objeto de estudos em diferentes ramos da indústria alimentícia, de cosméticos, de medi-
camentos e de produtos relacionados à limpeza. 

É de grande importância, no processo inicial da desinfecção, ter o conhecimento de 
cada produto utilizado, bem como seu mecanismo de ação e toxicidade para o utilizador, 
pois a escolha correta do desinfetante contribui para o processo de desinfecção se tornar 
eficaz.

Segundo a Portaria nº 15, de 23 de Agosto de 1988, a comprovação do efeito letal 
(microbicida) ou inibitório (microbiostático) sobre os microrganismos é efetuada nos gê-
neros e espécies de Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. Esses dois micror-
ganismos são comumente encontrados em ambientes domiciliares como cozinhas, banhei-
ros e áreas de serviços.

A escolha desse tema se deve à importância do uso de produtos saneantes na hi-
gienização de ambientes domiciliares para controle de microrganismo. Por se tratarem 
de produtos químicos e que podem, de alguma forma, provocar danos à saúde e ao meio 
ambiente, estão em constante estudo para que novos produtos, cada vez mais seguros e 
eficazes no controle de microrganismos, sejam desenvolvidos.  Dessa maneira, o consu-
midor final deve estar atento a produtos clandestinos que são vendidos, sem permissão 
e avaliação dos órgãos responsáveis, por ambulantes ou, até mesmo, em lojas e que não 
apresentam nenhuma eficácia, além de poder causarsérios danos à saúde.

Apesar dos esforços de fiscalização, muitos produtos clandestinos, sem permissão 
e avaliação do Ministério da Saúde, circulam no mercado informal e são comercializados 
de forma ilegal. Sem qualquer garantia legal de bons resultados e de segurança ao serem 
utilizados, os saneantes clandestinos (ou piratas) são vendidos por ambulantes diretamente 
nas residências, mas também em estabelecimentos comerciais que revendem produtos e 
artigos para limpeza. Geralmente têm cores bonitas e atrativas, principalmente para crian-
ças, e costumam ser vendidos em embalagens reaproveitadas de refrigerantes, sucos e 
outras bebidas (PRESGRAVE, 2009).
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A comercialização de saneantes clandestinos no país coloca em riscos à saúde da 
população, porque suas formulações não possuem ingredientes próprios para a finalidade 
informada, ou os contêm em quantidade insuficiente ou aumentada, por isso é considerada 
um problema para a Saúde Pública uma vez que possibilita a contaminação direta da pes-
soa que os utiliza. Na grande maioria dos casos nenhuma informação escrita acompanha o 
produto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

Métodos 

Para atingir os objetos propostos, foi realizada uma série de análises para alguns 
produtos saneantes adquiridos em pontos comerciais da cidade de São Carlos/SP, com a 
finalidade de comprovar não apenas sua eficácia, mas também a situação de cada um deles 
com relação às diretrizes propostas pela ANVISA. 

Inicialmente, através de uma pesquisa nos supermercados da cidade de São Carlos/
SP, foram identificadas vinte e três diferentes marcas de produtos saneantes e de uso ge-
ral. Para a análise foram selecionados catorze delas de diferentes fabricantes, sendo sete 
produtos desinfetantes e outros sete categorizados como água sanitária. Para seleção dos 
produtos, levou-se em consideração marcas consideradas tradicionais assim como marcas 
com menos tradição.

Para realização da análise microbiológica nos produtos, foram coletadas, com auxí-
lio de uma espátula, amostras de terra do piso interior e da entrada de uma residência.  Tais 
amostras foram diluídas em salina estéril num recipiente de vidro que foi armazenado sob 
refrigeração para que pudesse ser utilizado em todo o processo de análise. A leitura dos 
resultados e eficácia dos produtos foi realizado através de observação, sem a necessidade 
do uso de instrumentos ópticos, da turvação do meio contido no tubo com meio caldo TSB 
(Caldo Triptona de Soja). 

O meio caldo TSB é altamente nutritivo e versátil, é utilizado para aumentar o inó-
culo bacteriano, proveniente dos mais variados materiais. A presença de duas peptonas 
na fórmula favorece crescimento abundante de vários organismos (fastidiosos e não fas-
tidiosos), sem a necessidade de adicionar soro ou outros materiais. A glicose é a fonte de 
energia, o cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico e o fosfato atua como tampão 
controlando a variação de pH (MBIOLOG, 2013).
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Cada produto saneante foi analisado em três concentrações diferentes: puro, na re-
comendação do fabricante e diluído a 1% V/V em água destilada estéril. Foram utilizados, 
para cada produto, 4 tubos contendo o meio caldo TSB e 1 microlitro do microrganismo, 
mais 1 tubo contendo apenas o microrganismo e 1 tubo contendo apenas o meio caldo (con-
trole branco). Os tubos foram divididos em: “microrganismo mais produto puro” (M+P), 
“microrganismo mais produto diluído na recomendação do fabricante” (M+RF), “micror-
ganismo mais produto diluído a 1%” (M+1%). A incubação dos tubos foi realizada em uma 
estufa a uma temperatura de 37ºC e foram analisados em um período de 12, 24 e 72 horas. 

Para interpretação dos resultados, analisou-se a turvação do meio, que indica cres-
cimento de microrganismos. A negativa da turvação indica que não houve crescimento 
de microrganismos, constatando-se meio límpido. Após a análise microbiológica, foram 
realizadas análises de rotulagem, pH da solução e análise do teor do princípio ativo. 

A rotulagem deve estar de acordo com a Portaria nº 15, de 23 de agosto de 1988 e a 
Resolução RDC nº 55, de 10 de novembro de 2009 e seguir uma série de regras descritas 
nessa legislação.

O pH de uma substância é determinado pela concentração de íons hidrogênio (H+) 
presentes no meio. O valor de pH pode variar numa escala de 0 a 14, sendo que o valor de 
pH 7 é considerado neutro. Abaixo desse valor, quanto mais próximo de 0, maior é acidez 
da substância em questão. Por outro lado, quanto mais próximo de 14, mais alcalina é a 
solução. Valores de pH que estejam em desacordo com o declarado pelo fabricante podem 
comprometer a estabilidade do produto e interferir na ação desinfetante. De acordo com a 
ANVISA, os produtos classificados como risco 1 (notificados), devem apresentar o valor 
de pH, na forma pura, à temperatura de 25ºC, maior que 2 e menor que 11,5, já os produ-
tos classificados como risco 2 (registrados) são aqueles cujo valor de pH na forma pura, à 
temperatura de 25ºC, é igual ou inferior a 2 ou igual ou superior a 11,5.

O teor de princípio ativo é a quantidade da substância ativa que foi adicionada à for-
mulação para que o produto, íntegro ou em diluição de uso, seja capaz de ter a ação desejada 
(desinfecção ou esterilização). A legislação para produtos saneantes determina que sejam 
apresentados, no rótulo do produto, no painel principal ou no secundário, os nomes químicos 
ou técnicos dos princípios ativos e seus respectivos teores. Para as amostras contendo cloro 
como princípio ativo, determinou-se o teor deste. Isso foi realizado através de iodometria na 
qual 25 mL da amostra foram pipetados e transferidos para um balão volumétrico de 250 
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mL, em seguida aferiu-se com água destilada e homogeneizou-se. Mediu-se 10 mL em uma 
proveta desta solução recém-preparada e a transferiu para um erlenmeyer de 250 mL, já con-
tendo 100 mL da solução de KI a 4%. Juntou-se 20 mL de ácido acético 1:4 e através de uma 
bureta adicionou-se tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,1 N até se obter a cor amarelo clara. 
Adicionou-se 5 mL da solução de amido e a titulação foi prosseguida até desaparecimento da 
cor azul-violácea. De acordo com o INMETRO (2009), se a quantidade de cloro ativo tiver 
valores acima do especificado, pode ocorrer a liberação de cloro na forma de gás (Cl2), o que 
é altamente irritante e pode ser absorvido pelo corpo humano.

Para o cálculo do valor de cloro ativo nos produtos utilizou-se a fórmula abaixo:

% de cloro ativo =  valor gasto de Na2S2O3× 3546,0

Resultados e Discussão

Dados das amostras

A Tabela 1 relaciona as marcas e os fabricantes de cada produto saneante analisado.

Tabela 1: Marcas e fabricantes dos saneantes analisados.

Produto Saneante Fabricante Tipo Estabelecimento de compra
A Fabricante A Eucalipto Tonin Superatacado
B Fabricante B Pinho Macro
C Fabricante C Eucalipto Tonin Superatacado
D Fabricante D Pinho Carrefour Bairro
E Fabricante E Pinho Carrefour Bairro
F Fabricante F Herbal Carrefour Bairro
G Fabricante G Floral Carrefour Bairro
H Fabricante H Água sanitária Macro
I Fabricante I Água sanitária Carrefour Bairro
J Fabricante J Água sanitária Carrefour Bairro
K Fabricante K Água sanitária Tonin Superatacado
L Fabricante L Água sanitária Macro
M Fabricante M Água sanitária Tonin Superatacado
N Fabricante N Água sanitária Macro
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Rotulagem 

De acordo com a Portaria nº 15, de 23 de agosto de 1988 e a Resolução RDC nº 55, 
de 10 de novembro de 2009, da ANVISA, os rótulos dos produtos saneantes devem apre-
sentar as seguintes informações de forma clara e objetiva para os consumidores.

• Nome do produto no painel principal da embalagem;

• Classificação no painel principal, junto ao nome do produto;

• Frases relacionadas ao tipo de risco (painel principal), como exemplo:

• Veneno!

• Corrosivo!

• Cuidado!

• Pode ser fatal se ingerido, inalado, absorvido pela pele (conforme caso);

• Produto irritante para os olhos, a pele (conforme o caso).

• Frases de advertência para todos os rótulos (painel principal ou secundário), 
como exemplo:

• Mantenha afastado de crianças;

• Mantenha o produto em sua embalagem original;

• Não reutilize embalagens vazias.

• Frases de advertência e primeiros socorros específicas (painel principal ou se-
cundário), como exemplo:

• Em caso de inalação ou aspiração remova o paciente para local arejado e 
chame socorro médico;

• Modo de usar;

• “Tempo de contato: 10 minutos para desinfetantes de uso geral”;

• Cuidados para preservação;

• “ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO”. Frase obrigató-
ria para todos os produtos, no painel principal e em destaque;
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• Princípios ativos: nomes químicos ou técnicos e os respectivos teores, no painel 
principal ou secundário;

• Lote e data de fabricação e prazo de validade no painel principal ou secundário;

• Número do registro com sigla do órgão competente e nome do responsável téc-
nico com número de inscrição no Conselhos Regional de Química ou de Farmá-
cia no painel principal ou secundário;

• Dados do fabricante: razão social e endereço do local de fabricação no painel 
principal ou secundário.

A Tabela 2 apresenta as informações apresentadas nos rótulos dos produtos analisados. 

Tabela 2: Informações do Rótulo dos saneantes analisados. 

Produto 
Saneante Informação do rótulo Resultado

A
Sem restrição segundo ANVISA

Lote e data de fabricação e prazo de validade ilegível no 
rótulo da embalagem.

Insatisfatório

B Sem restrição segundo ANVISA Satisfatório 
C Sem restrição segundo a ANVISA Satisfatório 

D
Sem restrição segundo ANVISA

Lote e data de fabricação e prazo de validade ilegível no 
rótulo da embalagem.

Insatisfatório

E Sem restrição segundo ANVISA Satisfatório 
F Sem restrição segundo ANVISA Satisfatório 
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G

Sem restrição segundo ANVISA
Nos itens abaixo o tamanho e a disposição do texto (em 
360 graus em torno de todo o rótulo) dificultam grande-

mente a leitura:
Frases relacionadas a classe de risco;

Modo de usar;
Tempo de contato

Cuidados e precauções;
Frases de advertência;

Orientação de primeiros socorros

Insatisfatório

H

Sem restrição segundo ANVISA
A frase: “Antes de usar, leias as instruções do rótulo”; 
não se encontra em destaque e em letra maiúscula no 

painel principal;
Não consta a destinação de uso;

Insatisfatório

I
Sem restrição segundo ANVISA

Não consta a frase: “Mantenha o produto na embalagem 
original” 

Insatisfatório

J Sem restrição segunda ANVISA Satisfatório
K Sem restrição segunda ANVISA Satisfatório
L Sem restrição segunda ANVISA Satisfatório 
M Sem restrição segunda ANVISA Satisfatório 
N Sem restrição segunda ANVISA Satisfatório 

Os produtos A, D, G, H, I não estão em conformidade com a legislação. Todos os 
produtos encontram-se sem restrições no site da ANVISA. No entanto, na análise dos rótu-
los, frases e itens obrigatórios, assim como, o tamanho e disposição do texto, não favorece 
a leitura e visualização para o consumidor.

Os produtos A, D, G, H, I não estão em conformidade com a legislação. Todos os 
produtos encontram-se sem restrições no site da ANVISA. No entanto, na análise dos rótu-
los, frases e itens obrigatórios, assim como, o tamanho e disposição do texto, não favorece 
a leitura e visualização para o consumidor.
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Análise do pH

Para análise do pH foi utilizado pHmetro, à temperatura de 23,7ºC. A Tabela 3 apre-
senta os valores obtidos para as amostras.

Tabela 3: Valores de pH descritos pelo fabricante e encontrados nas análises. 

Produto Saneante Valor do fabricante Valor encontrado na 
análise Resultado

A 4,0 – 6,0 4,45 Satisfatório
B Não mencionado 6,42 -
C Não mencionado 4,16 -
D 6,5 – 7,5 7,50 Satisfatório
E Não mencionado 5,77 -
F Não mencionado 6,79 -
G 6,5 a 7,5 5,91 Insatisfatório
H >11 11,65 Satisfatório
I 11 11,25 Satisfatório
J 10,5 a 11,5 11,29 Satisfatório
K 11 11,11 Satisfatório
L 11,5 – 12,0 11,14 Insatisfatório
M <13,5 11,80 Satisfatório
N Não mencionado 11,33 -

O valor do pH foi obtido das respectivas fichas técnicas de cada produto, já que os 
mesmos não apresentaram o valor na embalagem (rótulo). Dos produtos analisados acima, 
duas marcas apresentaram-se insatisfatórias na análise do pH, G e L. Para as marcas B, C, 
E, F e N não foram encontrados valores de pH em suas respectivas fichas técnicas. 

Análise do teor do Princípio ativo

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise do teor de ingrediente ativo (%) en-
contrado na análise laboratorial dos produtos que apresentam como seu princípio ativo o 
cloro.
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Tabela 4: Resultados do teor do princípio ativo dos saneantes analisados. 

Produto 
Saneante

Princípio Ativo (Valor de 
referência do fabricante)

Princípio Ativo 
(Valor encontrado 

na análise)
Resultado

H Hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% p/p 2,19 Satisfatório 

I Hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% p/p 2,48 Satisfatório

J Hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% p/p 2,37 Satisfatório

K Hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% p/p 2,73 Insatisfatório 

L Hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% p/p 2,05 Satisfatório

M Hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% p/p 2,65 Insatisfatório

N Hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% p/p 2,09 Satisfatório

Na análise do teor do princípio ativo duas das amostras apresentaram-se não confor-
mes com as descritas no rótulo do fabricante, K e M. 

Valores de princípio ativo muito próximo do mínimo recomendado pode indicar que 
esses produtos perderam cloro desde o processo de fabricação ou com passar do tempo 
(quando o produto está próximo do prazo de validade).  Essas alterações podem tornar o 
produto insatisfatório, pois, além de não cumprir com suas especificações, pode apresentar 
microrganismos como fonte de contaminação. Valores próximos ao máximo recomenda-
do, em teoria, tentam compensar a perda do princípio ativo pelo tempo de armazenamento 
do produto.
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Análise microbiológica

A Tabela 5 apresenta o resultado dos tubos inoculados com o microrganismo e o 
produto em um período de 12, 24 e 72 horas de incubação.

Tabela 5: Resultados das análises microbiológicas. 

Pro-
duto M+P M+RF M+1%

Puro
Micror-
ganis-

mo

Meio 
Caldo 
Puro

Tem-
po 
(h)

12
24

72
12

24 72
12

24 72

A S.C C C C C C C C C S.C C S.C
B S.C C C SRF SRF SRF C C C S.C C S.C
C S.C C C C C C C C C S.C C S.C
D S.C C C C C C S.C C C S.C C S.C
E S.C C C C C C C C C S.C C S.C
F S.C C C C C C C C C S.C C S.C
G S.C C C C C C C C C S.C C S.C
H S.C C C S.C C C C C C S.C C S.C
I S.C C C C C C S.C C C S.C C S.C
J S.C C C C C C S.C C C S.C C S.C
K S.C C C C C C S.C C C S.C C S.C
L S.C C C SRF SRF SRF C C C S.C C S.C
M S.C C C S.C C C S.C C C S.C C S.C
N S.C C C S.C C C C C C S.C C S.C

Legendas: Sem Crescimento (S.C); Crescimento (C); Sem Recomendação do Fabricante 
(SRF)

Com doze horas de incubação, todos os produtos na sua concentração pura (M+P), 
foram eficazes contra a amostra microbiológica utilizada, além disso nenhum tubo apre-
sentou turvação no meio, o que significa que os produtos inibiram o crescimento de mi-
crorganismos nesse período. Na recomendação do fabricante, representando (M+RF), os 
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produtos H, M e N se mostraram eficazes e os produtos A, C, D, E, F, G, I, J, K, mos-
traram-se ineficazes contra os microrganismos presentes na amostra, com a presença de 
turvação no meio. Diluídos a 1%, os produtos D, I, J, K e M, não apresentaram alteração 
no meio, enquanto que os produtos A, B, C, E, F, G, H, L e N apresentaram-se turvos. O 
crescimento microbiano nas amostras diluídas na recomendação do fabricante pode ter 
ocorrido por vários fatores. Dentre eles: 

• A possibilidade de adulteração do produto comercial, falsificação, má formu-
lação e mesmo a perda de cloro ativo enquanto armazenados ou expostos nos 
supermercados. 

• Durante a exposição nos supermercados, muitos consumidores têm o hábito de 
abrir as embalagens dos produtos para sentir seu aroma. Esta prática pode con-
taminar o produto;

A própria diluição pode comprometer o pH do produto uma vez que bactérias cres-
cem em pH parcialmente neutro, entre 6 e 8, enquanto que fungos podem sobreviver em 
pH mais ácidos.

Segundo Pinto et al. (2003, apud SIRONI, 2009), durante o processo de produ-
ção, a própria água, assim como o ar, pode carregar bactérias e esporos bacterianos. Os 
operadores também apresentam uma parcela significativa na contaminação por bactérias 
como Staphylococcus aureus e Salmonella e Escherichia coli provenientes da microbiota 
normal da pele. 

Após vinte e quatro horas da incubação todos os produtos apresentaram crescimen-
to nos seus respectivos tubos. Isso pode ocorrer pelo fato de que após algumas horas de 
aplicação o poder de ação do produto tende a diminuir, favorecendo o crescimento dos 
microrganismos no meio em que se encontram. O elevado crescimento de organismos 
compromete ainda mais a estabilidade e eficácia dos produtos saneantes. Ainda de acordo 
com Pinto et al. (2003 apud SIRONI, 2009), devido ao elevado crescimento de micror-
ganismos, pode ocorrer a produção de toxinas e a degradação dos conservantes utilizados 
durante a fabricação, o que reduz a eficiência e potência do produto.



Thiago de Souza Lima Cobra | Christian Alexander Guimarães

194 Multiciência, São Carlos, 14: 181 - 198, 2016

Figura 1: Dados identificados na análise microbiológica

Considerações Finais

Os produtos saneantes são frequentemente utilizados pela população em geral na 
desinfecção de superfícies. Portanto espera-se que esses produtos apresentem qualidade, 
eficiência e segurança.

Nas análises da rotulagem, pH e princípio ativo, dentre os catorze produtos anali-
sados, 57% apresentaram-se insatisfatórios. A análise da rotulagem mostrou que 35% dos 
produtos apresentaram falta de informações necessárias ao consumidor e que são obriga-
tórias segundo a ANVISA. Com relação ao pH, 14,29% dos produtos apresentaram-se al-
terados. Sabemos que o pH pode alterar as características do produto, comprometendo sua 
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eficácia e estabilidade. Para o princípio ativo, 14,29% apresentaram-se acima do declarado 
pelo fabricante. Altas concentrações de princípio ativo podem trazer riscos à saúde do ser 
humano bem como danificar a superfícies de contanto ao qual for aplicado.

Na análise microbiológica todos os produtos apresentaram-se eficazes no combate à 
amostra biológica coletada e inoculada com o produto puro após doze horas. Após vinte e 
quatro horas a presença de turvaçãodo meio, em todos os tubos, indicou o crescimento de 
microrganismo, o que pode ser indício de que os processos utilizados tanto na produção, 
manipulação ou transporte desses produtos tenham sido inadequados, gerando contami-
nação. A presença de microrganismos em um produto saneante torna-se um problema 
quando tais organismos provocam alterações em suas propriedades, tornando-o ineficaz 
para limpeza e desinfecção da superfície à qual será aplicado.

Esta pesquisa tem o propósito de informar e esclarecer a indústria de saneantes so-
bre a importância da conformidade do produto com sua legislação específica, bem como 
os consumidores sobre a importância de utilização de produtos devidamente registrados 
no órgão responsável, a ANVISA.

Product effectiveness evaluation sanitizing sold in the city of São Carlos/SP

ABSTRACT: Sanitizing products are substances or preparations for the cleaning, disin-
fection and disinfestations environments and surfaces or water treatment, including insec-
ticides, rodenticides, disinfectants, detergents and are classified according to the degree of 
risk and purpose of use. Incorrect use of this material, and the use of products without any 
control of production or quality, can cause serious damage to the user’s health and the pos-
sibility of carrying harmful microorganisms to the place of their application. Therefore, all 
domestic and imported products must follow strict production processes, quality control 
and are certified by the National Health Surveillance Agency (ANVISA) by law. The aim 
of this study was to evaluate the effectiveness of some cleaning products marketed in the 
city of São Carlos, Brazil. In chemical analysis Products were analyzed in relation to la-
beling, pH and active ingredient, and in microbiological analysis, samples collected from 
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an environment were seeded and incubated at 98,6 ° C and analyzed after 24 and 72 hours.

KEYWORDS: Effective Sanitizing Products; Quality control; Analysis of Sanitizing Pro-
ducts.
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